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Syyria tarvitsee tukea
Sodan piinaamassa Syyriassa kaivataan ruokaa ja rauhaa. 

Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä alueella tekevä Olli Pitkänen toteaa, 
että toivoa on pidettävä yllä, sillä ilman sitä ei ole mitään.
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Pääkirjoitus

Syntymässä 
ja kuolemassa 

Ihmisoikeusvaikuttaja Elisabeth Rehn 
toivoo YK:n yleiskokoukselta toimia 

Syyrian sodan lopettamiseksi

S yyrialainen Rashad 
Zayoud näyttää kuvaa 
kännykästään. Siinä näkyy 
kerrostalon rauniot Hom-

sin kaupungissa. 
 Kun viime viikot uutiset ovat 

olleet täynnä Syyrian sodan vii-
meisintä käännettä, Aleppon pii-
ritystä, Homs oli otsikoissa sitä 
ennen kolmen vuoden ajan.  

– Tämä on oppilaitos, jota ys-
täväni kävi. Hän näkyy kuvan 
alareunassa,  vastikään Suomesta 
turvapaikan saanut Zayoud ker-
too kuvasta.

Zayoyd suoritti Homsissa insi-
nöörinopintoja. Kotoisin hän on 
Hamasta, hieman Homsista poh-
joiseen. Siellä, kristityssä kylässä, 
asuvat yhä hänen isänsä, äitinsä, 
siskonsa ja veljensä. 

Heihin nykyisin Oulun Kauko-
vainiolla asuva Zayoud saa yhtey-
den välillä hyvin, välillä huonosti. 

Sotaa käyvässä kotimaassa 
kaikki on kallista ja sähköt ovat 
poikki tämän tästä. Pahinta on 
kuitenkin jatkuva pelko.

– Kylän ympärillä toisella puo-
lella ovat armeijan joukot, toisel-
la opposition joukot. Kidnappa-
uksia ja ampumisia tapahtuu ko-
ko ajan.

 
Avustusvarat menevät 
nyt ruokaostoksiin
Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän 
alueellinen ohjelmapäällikkö Olli 
Pitkänen on nähnyt viime vuosi-
na liikaa maan tasalle pommitet-
tuja taloja ja sotaa paenneita ih-
misiä. 

Pitkänen asuu Ammanissa, 
Jordanian pääkaupungissa. Hä-
nen vastuualueeseen kuuluvat 
myös Palestiina ja Syyria, jonka 
sodan kauheudet ovat nousseet 
koko maailman silmien eteen.

Jo vuosia Kirkon Ulkomaan-
apu on tukenut alueella koulun-
käyntiä.

– Olemme voineet auttaa Syy-
riassa eläviä lapsia ja nuoria. Nel-
jä koulua on parasta aikaa kun-
nostettavana. Ihmiset tarvitsevat 
pysyvyyttä. Se auttaa heitä jaksa-

maan.  
Tällä hetkellä apu suunnataan 

ruokajakeluun.  
– Ruoan tarve on valtava. 

Voimme toimia Aleppossa pai-
kallisten yhteistyöverkostojen 
kautta. Toimimme siellä missä 
pystymme. 

 Olli Pitkäsen mukaan Ulko-
maanavun vahvuus on paikalli-
nen yhteistyöverkosto, joka hoi-
taa esimerkiksi ruokahankinnat. 
Työskentelyä kriisialueella hän 
kuvaa haastavaksi, sillä työhön 
kuuluu avun viennin varmista-
minen. 

– Valitettavasti avustustyön-
tekijät eivät ole yhtä arvostettuja 
kuin ennen, kertoo edellisviikol-
la pakolaisleirillä vieraillut Pitkä-
nen.

Suurvalloilla olisi 
valta lopettaa sota
Puolitoista vuotta Kirkon Ulko-
maanavun leivissä työskennel-
lyt Olli Pitkänen on työskennel-
lyt kehitysavun ja humanitaari-

Ystäväni isoäiti kuoli viikko sitten. Kysyin sen 

kuultuani spontaanisti, millaisen lähdön 

hän sai. Iäkäs isoäiti oli saanut kuolla rau-

hassa rakkaittensa ympäröimänä. 

Se tuntui hyvältä ja oikealta. Itse olen tärissyt 

kauhusta vastasyntyneiden teho-osaston valojen ja 

johtojen keskellä pientä poskea silittäen.  Ja tunte-

nut myöhemmin loputonta kiitollisuutta, kun  vau-

va on alkanut hengittää rauhallisemmin ja kuumei-

sen posken puna vaalentua.

Ihminen ja häntä seuraava kuoleman varjo ovat 

asioita, joiden merkityksen kirkko ymmärtää ja joi-

den kunnioittamisen puolesta se taistelee. Syntymä 

ja kuolema tekevät meistä  ihmisistä toistemme kal-

taisia. Samankaltaisuus velvoittaa.

Saattokellot Aleppossa kuolleiden muistoksi 

eivät soi nyt kirkoissa turhaan, jos rukous, raha ja 

poliittinen tahto yhdistävät voimansa. Sama pyyn-

tö oli myös heillä, jotka sytyttivät asunnottomien 

yönä kynttilöitä kaduilla ja kirkkojen pihoilla: että 

tämän päivän kaunis puhe 

ei katoaisi savuna tuuleen.

Piispat ja monet muut 

kirkon vaikuttajat ovat 

osoittaneet viime aikoina 

rohkeutta nostamalla esil-

le asioita, joissa yhteiskun-

nan päättäjät horjahtele-

vat moraalisesti. Maahan-

muuttajien huono kohte-

lu, yhteiskunnan eriarvoi-

suuden lisääntyminen ja lapsiperheköyhyys ovat 

aiheita, joista kirkko on pitänyt ääntä myös silloin, 

kun sitä on moitittu politiikkaan sotkeutumisesta.

Usein toistettu sanonta kuuluu, että yhteiskun-

nan sivistystaso mitataan siinä, miten se huoleh-

tii heikoimmistaan. Eikä velvollisuus pääty Suomen 

rajalle, vaan yhteisessä maailmassa vastuu kantaa 

kaikkialle.

Aleppon kellot ovat omantun-

non ääni, joka muistuttaa, 

että työtä on tehtävä niin 

kauan, kun maailmassa on 

yksikin paikka, jossa lap-

si ei saa syntyä välittä-

misen ja hoivan ympä-

röimänä tai vanhus ei 

saa siirtyä rauhassa 

kuoleman rajan yli.

Yhteiskunnan 
sivistystaso 
mitataan siinä, 
miten se huolehtii 
heikoimmistaan. 
Eikä velvollisuus 
pääty Suomen 
rajalle.

Vastarannan Kiiski 

Syyrialaiset  
tarvitsevat 

ruokaa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Huomisesta ei tiedä
Kolumni

Turvatarkastuksen jäl-
keen ovat koordinaattini 
selvät: portti 20 D, Fligth 
AY 373, Boarding 18:25.

Ostan pari sisustuslehteä, 
kun kerrankin on aikaa lukea.

Selailen lehtiä. Silmissäni 
vilisee otsikoita, kuvatekstejä ja 
nostoja. 

Tahra voi muistuttaa hyvistä 
juhlista. Inspiraatiot voivat leimah-
taa missä vain – vaikka hintalap-
pua hipelöidessä. Viivakoodi villit-
see. Kattoikkuna makuuhuoneessa 
lennättää universumin uniin.

Sitten kuulutetaan, että ko-
ne on ylibuukattu. Vapaaehtoi-

set voivat ilmoittautua. Selviää, 
että voisin hyötyä lennon siirtä-
misestä. Siitä luvataan ystäväl-
lisesti hymyillen taloudellista 
hyötyä. Minuun iskee ahneus, 
vaikka olen ollut kaksi yötä pois 
kotoa ja jalkoja pakottaa.

Kysyn neuvoa paljon mat-
kustavilta lapsiltani tekstarilla: 
Kone ylibuukattu > 125 € kä-
teen tai 250 € voucheri. Kumpi?

Soitan rakkaalleni ja kerron 
innoissani, että en tulekaan so-
vitusti, koska voin hyötyä, jos 
tulen vasta seuraavalla koneella. 
Ehtisin kuitenkin kello 23 lähte-
vään lauttaan.

Jatkan lukemista. Tunnelma 
tulee ovista ja ikkunoista. Sisus-
tuksessa saa nyt olla patinaa ja 
säröjä, joihin silmä tarttuu. Va-
pauta sisäinen sisustajasi. Yhdes-
säolon puolesta pitää tehdä muu-
takin kuin rakentaa avokeittiö. 
Sohvan sylissä on tunnelmaa.

Saan tekstarin pojaltani: Mi-
ten kävi? Ihan mistä vain on tä-

nään eniten iloa, huomisesta ei 
tiedä.

Sydän pysähtyy. Kyllä minä 
mieluummin istun rakkaani sy-
lissä. Kyyneleet silmissä menen 
portille. Saan tiedon, että jos 
yksikin matkustaja saapuu vie-
lä, niin en pääse lennolle. Kak-
si minuuttia on pitkä aika odot-
taa. Se on riittävä aika pohtia 
arvojani ja valintojani. En ha-
lua rahaa, en voucheria. Minä 
haluan kotiin.

Portti suljetaan. Kävelen 
maailman onnellisimpana ko-
neeseen. Lehdet jäivät penkille. 
Elämä on tässä ja nyt.

On todella 
vaikeaa 
ymmärtää, 
kuinka tällaista 
annetaan 
tapahtua. Tämä 
on hirvittävä 
sotarikos. 

Olli Pitkänen

Ruoan jakelu on tällä hetkellä Kirkon Ulkomaanavun tärkein avustuskeino Syyriassa. Ruoasta on pula joka puolella maata. Kristityt järjestöt tekevät yhteistyötä avustusten hankinnassa ja jakamisessa.

ANNE-MARIA HAAPALA
Viestintäjohtaja

Sosiaalisen median läpimurto on 
lisännyt tiedon määrää huimasti. 

Mutta on itse sotakin poikke-
uksellisen raaka.

– Sota Syyriassa on ollut mas-
siivista koko sen viisi ja puoli 
vuotta, jonka se on kestänyt. On 
todella vaikeaa ymmärtää, kuin-
ka tällaista annetaan tapahtua. 
Tämä on hirvittävä sotarikos. 

– Toivon ja rukoilen, että 
USA:n ja Venäjän johtajilla järki 
voittaisi. Heillä on käsissään avai-
met lopettaa tämä sota, Olli Pit-
känen toteaa. 

Maailman kriisipesäkkeistä on 
vahva kokemus myös YK:n teh-

tävissä toimineella ministeri Eli-
sabeth Rehnillä. Suomen entinen 
puolustusministeri vieraili Ou-
lussa viime viikonloppuna Suo-
men rauhanturvaajaliiton syys-
kokouksessa. 

Rehn on samaa mieltä Pitkä-
sen kanssa suurvaltojen roolista. 

– On suuri ongelma, että maa-
ilmanpolitiikka vaikuttaa lii-
kaa tilanteen ratkaisemiseen. 
Nyt YK:ssa on valtava voimatto-
muus turvallisuusneuvoston vii-
den pysyvän jäsenen veto-oikeu-
den vuoksi. Päätöksiä ei saada ai-
kaiseksi. 

Elisabeth Rehn kertoo kannat-

I n t e r na t i o na l  O r t h o d ox Ch r i s t i a n  Cha r i t i e s  ( I O CC )

tavansa sitä, että YK:n yleiskokous 
ottaisi päätäntävallan asiassa kä-
siinsä, jos se vain on mahdollista. 

– Tämä on suurvaltapolitiik-
kaa. Syyrialaiset eivät halua sotaa, 
he vain kuolevat, Rehn toteaa.

Rauha ei kestä
ilman naisia
Elisabeth Rehn uskoo kuitenkin 
rauhanneuvotteluihin päästävän 
ennemmin tai myöhemmin. 

– Kun rauhansopimusta laadi-
taan, tärkeää on kutsua neuvot-
telupöytään myös naiset. Silloin 
rauhansopimukset kestävät, kos-
ka niissä on huomioitu arjen toi-

miminen sodan jälkeen.
Rashad Zayoud toivoo, että 

kotimaahan saataisiin rauha jol-
lain keinolla. 

– Sen jälkeen tarvitaan vain ai-
kaa. Ajan myötä asiat ratkeavat, 
hän uskoo.

ELSI SALOVAARA

Kirkon Ulkomaanavun lisäksi 
apua Syyriaan vievät myös 
muun muassa Suomen Lähetysseura 
ja Unicef, joiden työtä voi tukea 
heidän kotisivujensa kautta. 
Syyrian siviilejä voi auttaa myös 
lahjoittamalla lipaskeräyksiin.   

sen avun parissa vuodesta 1989. 
Syyrian sota näkyy hänen ko-

kemuksensa mukaan mediassa 
ennennäkemättömällä tavalla. 

Ju
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Elämä on 
tässä ja nyt.

Kellot herättelevät 
avun antamiseen
Helsinkiläinen Kallion seurakunta ilmoitti viime 
viikolla soittavansa saattokelloja Aleppon pommi-
tusten uhrien muistolle joka päivä 24.10. vietettä-
vään YK:n päivään saakka. 

Muutamassa tunnissa kirkot ympäri Suomea 
ilmoittivat tekevänsä samoin ja viikonloppuna 
haaste levisi maailmalle Australiaa myöten. 

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnista 
kaikki 14 ovat mukana kampanjassa kelloja soit-
taen tai rukoillen. Kellot soivat kello 17.

Kaksi seurakuntamestaria Siikalatvalla ei ehdi 
soittamaan kelloja kaikissa viidessä seurakunnan 
kirkossa, mutta seurakuntalaisten aloitteesta nii-
tä soitettiin keskiviikkona Pulkkilassa. 

Osoitteesta www.evl.fi/alepponkellot näkee 
kaikki mukana olevat kirkot.
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Muut mediat

POPULAARIKULTTUURISSA on Messias-
hahmoja. Kenties selvin on Teräsmies,
jo 1930-luvulla syntynyt ylimaallisia 
kykyjä omaava sankarihahmo.
Liekö sattumaa, että hän on oikealta 
nimeltään Kal-El. Ja hänen kaukaisella 
Krypton (”Salattu”) -planeetalla asuva 
isänsäkin on Jor-El. Mihin viittaisivat
nämä heprealta kalskahtavat nimet, 
elleivät Jumalan nimeen?
Teräsmiehen luojat Jerry Siegel ja Joe 
Shuster olivat amerikanjuutalaisia, joilla 
ylipäätään on ollut merkittävä rooli 
modernin amerikkalaisen ja globaalin 
populaarikulttuurin kehittäjinä.
Ja juutalaisethan odottavat Messiasta.

Toimittaja Jussi Rytkönen Kotimaa-lehdessä 13. lokakuuta.

Oulun Tuomiokirkkoseu-
rakunnan uusi kirkko-
herra valitaan 13. mar-
raskuuta. Ehdolle on 

asetettu Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä, Oulujoen kirk-
koherra Satu Saarinen ja Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen Ari-Pekka Metso.

Rauhan Tervehdyksen pyyn-
nöstä kukin ehdokas valitsee it-
seään kuvaavan valokuvan se-
kä kertoo, kuinka valmistautuu 
saarnan pitoon. 

Ehdokkaat antavat vaalinäyt-
teensä lokakuun aikana. Vaali-
näyte tarkoittaa messun toimit-
tamista ja siinä saarnaamista. 

Toisena kokemuksistaan ker-
too Satu Saarinen, joka antaa vaa-
linäytteensä sunnuntaina 23.10. 
kello 10 Oulun tuomiokirkossa. 

Valitsemassaan kuvassa Saari-

olemme hänen kanssaan yhteyk-
sissä säännöllisesti. 

Hän puki sanoiksi meidän 
kummankin ajatukset: ”Juma-
la johdatti meidät yhteen, näin 
oli tarkoitettu, että meidän lapset 
ovat yhteiset.”  

Vaalisaarnastaan Saarinen to-

nen on lastensa kanssa. 
”Olen tullut äidiksi adoption 

kautta. Dimpho ja Katlego ovat 
suurta lahjaa. He ovat myös par-
haat arjen ja elämän opettajat.  
Lasten saaminen on ollut elämä-
ni suurin ihme. Dimphon biolo-
ginen äiti on meille läheinen ja 

Ei bullaa vaan pullaa
 Reformaation juhlavuoden resepteillä kiiminkiläiset voivat juhlistaa 
 vaikka perhejuhlia. Ensi vuonna ohjeilla leivotaan kerhoissa.

Saksalainen leivonnainen
on tuhtia tavaraa
Leivontaohjevihkosen työstämi-
nen herätti kiinnostuksen mui-
den maiden leivontakulttuuriin. 

– Saksasta ei tiennyt oikeas-
taan muuta leivonnaista kuin 
suolarinkelit, Oili Kajava tiivis-
tää. 

– Muiden maiden ruokakult-
tuuria moni tietää lämpimien 
ruokien osalta, mutta leivonnai-
set eivät ole yhtä tuttuja. Itselle 
ainakin heräsi kiinnostus pereh-
tyä muiden maiden leivontakult-
tuuriin ja päästä sitä kautta ma-
kumatkalle toiseen maahan, An-
ne Schönberg sanoo.

Ohjeet on tarjolla niin limp-
puun, sämpylöihin, piirakkaan, 
pullaan, kahvikakkuun kuin kää-
retorttuunkin. 

Reseptien kaikki ohjeet leivot-
tiin läpi aiemmin syksyllä. Jokais-
ta kuutta sorttia vietiin maistelta-
vaksi ja arvioitavaksi työntekijä-
kokoukseen.

Vihkosen koonneen ryhmän 
jäsenien suosikkeja ovat sitruu-
nakakku – huippuhyvää – ja kää-
retorttu – tosi, tosi hyvää.

Pullareseptiä joku kehuu jou-
luiseksi. Plussaa on myös leivon-
naisen pitkä, jopa viikkojen säily-

Varhaiskasvatuksen 
tiimipalaverissa 
heitimme leivontaohjeet 
aluksi vähän vitsinä: 
Joo, Lutherin bullaa! 

”Jumala puhuu usein kiireen keskellä”

Oli mukavaa, että kirkkoherra haastoi meitä työntekijöitä tällaiseen vähän erilaiseen tekemiseen, tuumivat Luther bullaa -leivontaohjekirjasen ideoineet Irja Kokkoniemi,  
Anne Schönberg, Oili Kajava, Kaija Luukkonen, Merja Pyykkönen ja Aino Pernu (etummaisena).

Kiiminkiläiskodeissa on 
mahdollisuus eläytyä re-
formaation merkkivuo-
teen lähtemällä Luther-

henkiselle makumatkalle.
Joukko Kiimingin seurakun-

nan työntekijöitä on ideoinut ja 
toteuttanut saksalaiseen lei-
vontakulttuuriin pohjautu-
van leivontaohjevihkosen.

– Kirkkoherra Pauli Nie-

melä pyysi kaikkia tiimejä miet-
timään jotakin erikoista tai eri-
laista reformaation juhlavuoteen. 
Varhaiskasvatuksen tiimipalave-
rissa heitimme leivontaohjeet 
aluksi vähän vitsinä: Joo, Luthe-
rin bullaa! kertovat lastenohjaa-
jat Oili Kajava, Irja Kokkoniemi, 
Kaija Luukkonen, Aino Pernu ja 
Merja Pyykkönen sekä lapsityön-
ohjaaja Anne Schönberg.

Oili Kajavan pitkään Saksas-
sa asuneelta tuttavalta saatiin nä-

kemystä sikäläiseen leivontakult-
tuuriin. Ohjeet etsittiin netistä. 

– Perusidea kaikkiin leivon-
naisiin on Saksasta, mutta muok-
kasimme niitä jonkin verran, nai-
set kertovat.

Esimerkiksi kääretortun esi-
kuvana on Schwarzwaldin alu-
een Kirchen-torttu.  Alkuperäi-
seen ohjeeseen kuuluu suklaa-
kakkupohja, täytteenä kermaa, 
ranskankermaa sekä tuoretta kir-
sikkaa tai kirsikkahilloa. Kiimin-
kiläisversiossa  kirsikka on säily-
kepurkista.
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Lue lisää Satu Saarisen ajatuksia osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.
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Ihmisiä

Haitilaisilla on sisua 

Kristiina Kangas kulki kollegansa kanssa avustusmatkoillaan hitaasti 
mutta vakaasti Haitissa marraskuussa 2013.

Tuhoisa maanjäristys vuonna 2010 ja hirmumyrsky 
Matthew lokakuussa 2016. Pystyivätkö haitilaiset täl-
lä välillä edes hetkellisesti elämään tavallista arkea? 

– Suurin osa ihmisistä on elänyt niin sanottua nor-
maalia elämää tässä välissä. Menetyksistä on toivuttu pikku-
hiljaa. Lähtiessäni Haitista vuoden 2013 lopussa arvioitiin, et-
tä leirimäisissä asumuksissa asui saman verran ihmisiä kuin 
ennen maanjäristystä, kertoo Suomen Punaisen Ristin palve-
luksessa Haitissa työskennellyt oululainen Kristiina Kangas. 

Hänen mukaansa kehitysavulla on vaikea korjata maan 
rakenteellisia ongelmia, kuten korkeita vuokrahintoja.

– Mutta Punaisen Ristin turvin Haitissa on viime vuosi-
na korjattu rakennuksia. Asumiseen tarkoitettuja leirejä on 
voitu sulkea.

Punaisen Ristin hankedelegaattina Länsi-Afrikassa täl-
lä hetkellä työskentelevä Kangas toteaa, että haitilaisilla on 
oma sisunsa. 

– Haitilaiset nousevat tästäkin, mutta ulkopuolinen apu 
on tarpeen. Maassa tarvitaan nyt oikeita ratkaisuja, jotta 
yleistä köyhyyttä saadaan vähennettyä ja maan alttiutta ka-
tastrofeille vähennettyä. 

– Haitilaisilla on oma sisunsa, mutta nyt tarvitaan ripeitä 
liikkeitä, jotta kolera ja muut taudit saadaan ajoissa hallintaan. 

Kankaan mukaan Haitiin tarvitaan nyt eniten muun mu-
assa väliaikaisia suojia, sairaanhoitoa ja hygieniatarvikkeita. 

– Henkisen tuen antamisen merkitys nousee, jos ihmiset esi-
merkiksi asuvat pitempään väliaikaismajoituksessa, hän lisää. 

Kangas kertoo, että avuntarve on suurta: hurrikaani vai-
kutti arviolta 1,2 miljoonan ihmisen elämään maassa.

RIITTA HIRVONEN

Haitilaisia voi auttaa lahjoittamalla rahaa esimerkiksi Suomen 
Punaisen Ristin tai Kirkon Ulkomaanavun keräyksiin.

Miksi kirkonkellot soivat joka päivä?Gallup

Rauhan Tervehdys kyseli, tietävätkö ihmiset, miksi näinä päivinä 
useiden kirkkojen kellot soivat joka päivä hetken aikaa kello 17.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: MINNA KOLISTAJA 

En tiedä varmasti  –  mutta tuli 
mieleeni, olisiko Syyrian sota se-
litys soitolle. On hyvä, että kel-
lot soivat, ääni muistuttaa muus-
ta maailmasta. Uutisia tulee seu-
rattua päivittäin. Itse en ole vie-
lä onnistunut olemaan lähellä 
kirkkoa, kun kellot soivat.

SUVI NUUTINEN
Oulu

Nehän soivat Aleppon uhrien hy-
väksi. Uutiset Syyriasta kauhis-
tuttavat. Kellojen soitto on kirkon 
näköinen kannanotto sotaan. 
Onhan saattokellojen soittami-
nen myös kannanotto kirkolta? 
Toivon, että ihmiset ottavat sel-
vää, miksi äänimaailmaamme on 
nyt tullut kellojen soittoa.  

PASI MALINEN
Oulu

Ne soivat Aleppon tapahtumi-
en vuoksi. On hyvä, että sotaan 
reagoidaan. Totta kai voi kysyä, 
miksi kellot eivät soi siksi, että 
Saudi-Arabia on iskenyt Jeme-
niin tai siksi, että jossain muual-
la käydään sotaa. Mutta jos ajat-
telee näin, voiko koskaan tehdä 
ja toimia minkään hyväksi?   

MARKKU TULANDER 
Oulu 

500 vuotta Lutherin teeseistä

vyys jääkaapissa.
Saksalaiselle leivontakulttuu-

rille tyypillistä on rasvaisuus ja 
mausteisuus.  

Vähän uudenlaista
perhejuhliin
Vuoden 2017 puolella Kiimingis-
sä järjestetään perheille leivon-
tailtoja, joissa seurakuntalaiset 
voivat tulla leipomaan vihkosen 
ohjein. 

– Jo sitä ennen kodeissa voi 

hyödyntää reseptejä ja tarjota jo-
takin vähän erilaista kodin juh-
lissa, varhaiskasvatuksen työnte-
kijät vinkkaavat.

Myös seurakunnan tilaisuuk-
sissa, ainakin ensi vuoden kirk-
kokahveilla, on ajatuksena tarjo-
ta näitä reformaation juhlavuo-
den kunniaksi kehitettyjä leivon-
naisia.

Leivontaohjevihkosia jaetaan 
maksutta seurakunnan kerhoissa 
ja kirkkoherranvirastosta.

Ja mikä se 
bulla olikaan?
Paavi Leo X:n asettama määräys-
kirje, bulla, julkaistiin kesäkuus-
sa 1520 vastauksena Martti Lut-
herin teeseihin ja niiden jälkei-
siin kirjoituksiin, jotka asettui-
vat paavin näkemystä vastaan.

Lutherin olisi pitänyt alistua 
bullan vaatimuksiin ja korjata 41 
kohtaa teeseistään ja kirjoituk-
sistaan viimeistään 10. joulukuu-
ta 1520, mutta tuona päivänä Lut-
her poltti julkisesti oman kappa-
leensa bullasta.

Koska Luther ei noudattanut 
käskyä, paavi julkaisi pannabul-
lan, jolla Luther asetettiin eks-
kommunikaatioon. Se oli kaik-
kein voimakkain kirkkorangais-
tus, jolla tarkoitettiin kristittyjen 
kommuuniosta eli kirkon yhtey-
destä erottamista. 

MINNA KOLISTAJA

• Martti Luther julkaisi vuoden 1517 lokakuussa 95 teesiä anekaupan väärinkäytöksiä vastaan. Tästä alkoi 

reformaationa tunnettu ajanjakso.

• Vuonna 2017 vietetään maailmanlaajuista reformaation merkkivuotta. Suomessa juhlavuoden vietto 

alkaa teesien naulaamispäivänä 31. lokakuuta 2016.

•  Suomen kielessä sana reformaatio on synonyymi sanalle uskonpuhdistus. Kumpikaan termeistä ei ole 

aikalaistermi, eli niitä ei käytetty 1500-luvulla. Silloin saatettiin puhua esimerkiksi uudesta uskosta.

•  Luther kritisoi katolisen kirkon anekauppaa, koska hän piti sitä merkkinä kirkon ahneudesta. Kritiikki 

johti lopulta monien pohjoisen Euroopan valtioiden eroon paavin kirkon alaisuudesta. Näin syntyi 

itsenäisiä, reformoituja kirkkoja. 

•  Reformaatio on vaikuttanut Turun piispa Mikael Agricolasta lähtien muun muassa kieleen, 

koulutusjärjestelmään, taiteisiin ja kalenteriin. 

•  Seurakunnissa tapahtumia on juhlamessuista ja isoista konserteista Luther-aiheisiin luentotilaisuuksiin 

sekä Martinpäivän veisuihin ja aamukahviin. 

•  Merkkivuotta vietetään yhteydessä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin.

teaa näin: ”23. lokakuuta on an-
teeksiantamuksen pyhä, jonka 
tekstit puhuvat siitä, miten an-
teeksiantaminen toinen toisil-
lemme lisää rakkautta. 

Valmistaudun saarnaan ja ju-
malanpalveluksen toimittami-
seen aina hyvissä ajoin, mieluiten 
heidän kanssaan, joiden kanssa 
messu toimitetaan yhdessä. 

Kaikki lähtee teksteistä, Raa-
matusta. Mikä on päivän evanke-
liumi, ja mitä Vanhan testamen-
tin ja Uuden testamentin tekstit 
siitä avaavat? Ja tärkein: mitä sa-
noma meille tänään ja tässä on? 

Usein saarnaa valmistaessani 
huomaan sen, miten Herra meitä 
täällä johdattelee: silmät aukene-
vat arjessakin asioille, joista teks-
tit puhuvat. 

Radiosta saattaa kuulua vir-
si, joka natsaa pyhän sanomaan, 

uutisissa nousta esiin teema, josta 
evankeliumi juuri puhuu tänään. 

Uskon, että tämä ei ole sattu-
maa vaan johdatusta. 

Messua saan siis valmistaa Ju-
malan johdatuksessa ja myös ar-
jen kohtaamisissa. Kiireenkin 
keskellä Jumala puhuu – usein 
juuri silloin!    

Vaalisaarnassani aion puhua 
anteeksiantamisen ja rakastamisen 
vaikeudesta ja helppoudesta, ihmi-
syydestä ja Jumalan työstä meissä. 

Vaalisaarnaani seuraava maa-
nantai on rauhan, ihmisoikeuksi-
en ja kansainvälisen vastuun ru-
kouspäivä. Nekin teemat liittyvät 
keskeisesti sovintoon ja anteeksi-
antamiseen.” 

Viime viikolla esittelimme Pauli 
Niemelän ja seuraavassa numerossa 
on esittelyvuorossa Ari-Pekka Metso. 

”Jumala puhuu usein kiireen keskellä”

A nn e S c h ö n b e r g
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”Hiljaisuudessa olemista oppii”
 Retriitin ensikertalainen haluaa kokeilla hiljaisuutta uudelleen  

Anni Koivuniemi halu-
si testata, selviääkö hän 
viikonlopun mittaises-
ta hiljaisuudesta: pystyi-

sikö hän oikeasti olemaan hiljaa 
perjantai-illasta sunnuntaihin.

16-vuotias Anni ilmoittautui 
Oulujoen seurakunnan nuoril-
le tarkoitettuun hiljaisuuden vii-
konloppuun. Paikka olisi Kuusa-
mon Juuma, luonnonkaunis alue 
Karhunkierroksen läheisyydessä.

Etukäteen retriittiläistä ei pe-
lottanut, että hiljaa oleminen ryh-
tyisi ahdistamaan häntä.

– Ainahan uusi asia hieman 
pelottaa, mutta halusin kovasti 
tietää, olisiko hiljaisuus mun jut-
tu, Anni sanoo. 

Some melusi,
muutoin hiljaista
Viikonloppu hiljaa yhdessä noin 
kymmenen muun nuoren kans-
sa meni hyvin. Tunne siitä, et-
tä puhumattakin voi olla yhdes-
sä ei syntynyt silmänräpäyksessä. 
Onhan leirielämä nuorten kanssa 
yleensä täynnä puhetta.

– Oudolta tuntui aluksi se, 
kun emme puhuneet ruokailus-

sa toisillemme. Kun menin illalla 
omaan huoneeseeni, siellä oli nel-
jä tyhjää sänkyä. Olo oli hieman 
yksinäinen, vaikka tiesin, että sei-
nän takana on muita.

Anni harmittelee sitä, että hän 
ryhtyi lukemaan viikonloppuna 
sosiaalisessa mediassa saamian-
sa viestejä. Some oli ainoa, joka 
melusi, kun ympärillä muutoin 
oli hiljaista.  

Anni Koivuniemi kertoo odot-
tavansa jo innokkaana seuraavaa 
nuorten hiljaisuuden retriittiä. 

– Nyt tiedän paremmin, mitä 
teen, kun kännykkä alkaa houku-

Uskon, että 
saan jotain 
arvokkaampaa 
tilalle, vaikka 
suljen välillä 
kännykkäni.

Anni Koivuniemi

Haaveissa tosi
pitkä retriitti
Marja Leena Virolainen on ig-
natiaaninen retriittiohjaaja. Hän 
on kouluttautunut ohjaamaan yli 
kolmen yön mutta myös pitkiä, 
kahdeksan päivän mittaisia ret-
riittejä. Niihin kuuluvat olennai-
sesti hengelliset harjoitukset, joi-
den tarkoituksena on auttaa ih-
misiä uskonelämässään. 

Virolaisen haaveena on osal-
listua jopa 30 päivän mittaiseen 
retriittiin. Ulkomailla niitä vie-
tetään yhtäjaksoisina, mutta Suo-
messa kymmenen päivän jaksois-
sa.

Hiljaisuudessa vietetty viikon-
loppu saattaa tuntua joistakuista 
pelottavalta kokemukselta. On-
ko pelon tunne merkki siitä, ettei 
retriittiin kannata lähteä?

– Itse sanoin pitkän aikaa ”ei 
kiitos” ignatiaaniselle retriitil-
le, toki en hiljaisuudelle sinänsä. 
Mietin, että hiljaisuudessa mie-
leeni nousee kenties asioita ja ky-
symyksiä, joihin en ole valmis 
vastaamaan.

– Mutta ajatukseni muuttui-
vat, sama voi tapahtua muilla-

tella. Minun ei ole pakko olla sel-
villä, mitä muut juuri sillä hetkel-
lä tekevät. Kavereiden postauksia 
voi missata rauhassa muutaman 
päivän. 

– Uskon, että saan jotain ar-
vokkaampaa tilalle, vaikka suljen 
välillä kännykkäni. Viestien kat-
sominen on rutiini, automaatti-
nen liike aamulla ja illalla. Mutta 
omia rutiinejaan voi rikkoa.

Miksi niin
tylsää?
Anni on kertonut hiljaisuuden 
viikonlopusta muille. ”Tylsää, en 
lähtisi”, osa ihmisistä on kom-
mentoinut.

– Olen ihmetellyt tätä hieman. 
Miksi rauhoittuminen on nega-
tiivista? Hiljaisuudessa voi oppia 
tuntemaan itseään ja omaa käyt-
täytymistään. Hiljaisuudessa on 
aikaa ajatella.

Anni uskoo, että hiljaisuudessa 
olemista oppii. Rauhoittuminen 
ei ala heti, mutta se voi tuntua hy-
vältä jo hetken päästä.

– Mietin, olisiko kaikkien hy-
vä kokeilla, onko hiljaisuus oma 
juttu.

Ti
in

a 
 K

iv
ir

as
i

Rauhan Tervehdyksen Kasvun paikka 
-juttusarjassa pohditaan 
tärkeitä elämäntaitoja. 

Kasvun
PA IK K A

kin.  Pohdinta ”rohkenisinko sit-
tenkin” on jo askel hiljaisuuden 
suuntaan, Virolainen sanoo.

Mieli voi
muuttua
Retriitti on hyvä niille, jotka kai-
paavat pysähtymistä. Hiljaisuu-
dessa voi löytää levon sen jäl-
keen, kun päässä risteilevät aja-
tukset tyyntyvät, kuopiolaispas-
tori määrittelee.

– Retriiteissä olen tullut osal-
liseksi siunauksesta. Kun kalen-
teriin merkitty retriitti lähenee, 
minussa alkaa tapahtua jotakin: 
mielessäni alkaa hidas laskeutu-
minen hiljaisuuteen. 

Hiljaisuuden retriiteistä on 
lähdetty myös kesken pois.

– Lopettamisesta on hyvä pu-
hua ohjaajan kanssa. Siitä ei saa 
tulla kenellekään epäonnistumi-
sen kokemus. Sitä se ei ole, Viro-
lainen korostaa.

RIITTA HIRVONEN

Hiljaisuuden tapahtumista löytyy 
ilmoitus sivulta 10.
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Riittämättömyys 
on äidin tunne

Kun Haukiputaalla asuva 
Tiina Leinonen näki Rau-
han Tervehdyksessä ilmoi-
tuksen Maikkulan kappe-

lissa pidettävästä Naisten päiväs-
tä, hänen ensimmäinen ajatuk-
sensa oli: Tuonne mennään! 

– Täällä on päiväksi puuhaa 
kaikille, ja lastenhoitokin järjes-
tetty, Leinonen perustelee. 

Mukaan lähtivät lapset, 5-vuo-
tias Lotta ja 3-vuotias Lasse Lap-
palainen.

– Lotta on aiemmin ollut py-
häkoulussa, ja hän on jo kysellyt-
kin, milloin mennään sinne uu-
delleen. 

Aikaisempaa kokemusta Nais-
ten päivistä Leinosella ei ole. Mie-
lenkiintoiset teemat houkuttivat 
myös osallistumaan. 

Päivän ensimmäinen alustus 
käsitteli äitien ja kodin jättämää 
henkistä perintöä ja tapakult-
tuuria. Diakonissa-sairaanhoita-
ja Päivi Peltolan ja erikoislääkäri 
Leena Vainionpään puheenvuo-
ron jälkeen aiheesta keskusteltiin 
ryhmissä. 

– Meidän keskusteluporukassa 
oli ainakin paljon asiaa, Leinonen 
kertoo ilahtuneena.

Naistenpäivään osallistui noin 
sata eri-ikäistä naista. Kun ryh-
mäkeskustelujen sisältöä käytiin 
läpi, tuli ilmi sukupolville yh-
teinen juttu: vaikkei lapsuuden-
kodeissa olisi oltu uskonnollisia, 
sunnuntaisin radio oli auki juma-
lanpalveluksen ajan. Tavat kanta-
vat pitkälle, todettiin useassa pu-
heenvuorossa.

Itsensä tunteminen 
auttaa tasapainoon
Lounaan jälkeen pastori, psyko-
terapeutti Hannu Rahikainen 

antoi näkökulmia syyllisyyden 
ja häpeän tunteiden käsittelyyn. 
Itsemyötätunnon tärkeydestä ja 
sen opettelemisesta kertoi sosiaa-
lialan lehtori Harriet Tervonen. 

Tiina Leinosen mielestä riit-
tämättömyyden tunne kosket-
taa varmasti ainakin jokaista äi-
tiä, samoin kuin hetkittäiset syyl-
lisyyden tunteet. Opitut roolit ja 
ympäristön oletukset luovat pai-
neita.

Ritva-Leena Katanashoa pu-
hutteli ajatus äidin epävarmuu-
den vaikutuksesta lapseen. 

– Sain ensimmäisen lapseni ai-

Iin seurakunnassa haettavana 
seurakuntamestarin virka:
Iin seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Iin seurakunnassa on jäseniä 
noin 8400.  Ii on luonnonkaunis pitäjä Perämeren rannalla. Ouluun on 
matkaa vajaa 40 kilometriä.

Seurakuntamestarin viran pääasiallinen sisältö löytyy hakuilmoituksesta 
Iin seurakunnan kotisivulta osoitteesta: www.iinseurakunta.fi 
(Avoimet työpaikat Iin seurakunnassa)

Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: www.iinseurakunta.fi. 
(Avoimet työpaikat Iin seurakunnassa)

Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 tai 
talouspäällikkö Jaana Niemelä p. 0400 341 473.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Alkaisitko ystäväksi 
ikäihmiselle tai 
vammaiselle? 

Etsimme asiakkaillemme 
ystäviä juttuseuraksi ja ulkoilu-
kaveriksi. Vapaaehtoistoimin-
nassa voit olla mukana omien 

voimavarojesi mukaan. 

Soita: 044 468 4222 / Anniina
www.caritaslaiset.fi

Paikkoja avoinna

Asunnottomien yö 
avasi kirkon ovet

koinaan yksinhuoltajana. Muis-
tan pohtineeni, jääkö hän jostain 
paitsi sen takia. Auttavatko kan-
nustavat sanat lapselle, jos itsel-
lä on kuitenkin sisällä tunne riit-
tämättömyydestä? pohti Katanas-
ho, joka oli myös ensi kertaa mu-
kana Naisten päivillä.

Tiina Leinonen myöntää, että 
teemat ”kolahtivat” yllättävän-
kin paljon.

– Toisinaan törmään siihen, 
että vaikka itselle asiat voisivat 
olla ok, niin muille ne eivät ole.

Leinonen työskentelee osa-ai-
kaisesti. Hän on huomannut, et-
tä jotkut suhtautuvat siihen tyy-
liin: ”Etkö ole vieläkään löytänyt 
kokopäiväistä työtä?”.

– Haluan itse tehdä lyhyem-
pää päivää niin kauan kuin lap-
set ovat pieniä. Miksei se riitä, et-
tä on itse tyytyväinen omaan te-
kemiseensä? 

ELSI SALOVAARA

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

– Muistakaa kuunnella enemmän lohduttavaa ääntä sisällänne. Arvostelua tulee tarpeeksi ulkopuoleltakin, muistutti sosiaalialan 
lehtori Harriet Tervonen Maikkulan kappelissa koolla olleita naisia.

Tiina Leinonen oli saapunut tapahtumaan yhdessä lastensa Lotan ja Lassen kanssa. 
Naisten päivä houkutti niin paljon väkeä, että osa nautti ruokansa lasten kerhotilan 
pikkupöydissä.

Miksei se riitä, 
että on itse 
tyytyväinen 
omaan 
tekemiseensä?

Tiina Leinonen

Tuiran kirkon ovi käy 
maanantai-iltana har-
vakseltaan, mutta tasais-
ta tahtia. Kirkko on au-

ki läpi yön, koska maanantaina 
vietettiin Asunnottomien yötä.

Seurakuntasalissa on tarjol-
la soppaa ja paksusti täytetty-
jä sämpylöitä. Joku on tuonut 
kirkkosaliin miesten talvitak-
keja – niitä saa ottaa, jos joku 
tarvitsee, kertoo Tuiran pastori 
Helena Paalanne.

Paalanne on järjestämässä 
asunnottomien yötä Tuiran kir-
kolla toista vuotta peräkkäin. 
Hän näkee tapahtuman merki-
tyksen symbolisena. 

– Ovien aukaiseminen yh-
deksi yöksi ei korjaa mitään ei-
kä pelasta ketään. Tässä ei ole 
kyse suuresta teosta. Kun ihmi-
siä tulee kirkkoon syömään ja 
lämmittelemään, se muistuttaa 
siitä, että hyvä elämässä on ja-
kaantunut epätasaisesti. 

– Kun ovet aukaistaan, se 
tähdentää sitä, että me kaikki 
voimme tehdä jotakin toistem-
me hyväksi. Teko voi olla hie-
kanjyvän kokoinen, mutta se jo-
ka tapauksessa kertoo tahdosta 
jakaa omasta.

Paalanne korostaa, ettei 
kirkon ovien aukaiseminen 
ole seurakunnan työntekijöi-
den tahtoa olla avuksi kylmäs-
sä illassa liikkuville. Kirkko 
on yhteinen tila, ja siksi au-
ki oleva kirkko kertoo kaikki-
en ihmisten halusta tasata elä-
män hyvää.

– Avoin ovi viestii myös siitä, 
mitä kohti meidän pitää kulkea: 
kirkkojen tulisi olla auki ny-
kyistä paljon useammin. 

Avuntarvitsijan ja auttajan 
ero on välillä pieni, Paalanne 
pohtii. 

– Jos jotakin olisi minun elä-
mässäni tapahtunut toisin, mi-
nä voisin olla se, joka tulee kirk-
koon lämmittelemään. 

Ministeri Kai Mykkänen 
vieraili Rotuaarin Asunnotto-
mien yössä ja kertoi näkemyk-
sensä keinoista kehittää edul-
lista asumista. Hänen mukaan-
sa unelma edullisista vuokra-
asunnoista voi toteutua vain, 
jos hallitus purkaa lainsäädän-
töä, joka koskee esimerkiksi au-
topaikkavelvoitteita ja väestön-
suojavaatimuksia.

RIITTA HIRVONEN
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe),  Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

lissa 2. vaalisijalla. Virret: 547, 
704, 726, 590, 452, 228, 451, 
819:4,5 (loppuvirsi).
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 23.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Marjaana 
Lassi kertoo anteeksiannosta. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa ja 
siinä saarnaa Satu Saarinen, 
joka on tuomiorovastin vaalis-
sa 2. vaalisijalla.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 23.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seurakun-
nan lapsityönohjaaja Marjaana 
Lassi kertoo anteeksiannosta. 
Anteeksi on maailman vaikein 
sana, mutta Jeesus on kehotta-
nut meitä jokaista pyytämään ja 
antamaan anteeksi. (Musiikki: 
Lasten virret: Jeesus, anna an-
teeksi ja Sydämeni on levollinen)
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa ja 
siinä saarnaa Satu Saarinen, 
joka on tuomiorovastin vaa-

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 23.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Muut seurakunnat

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

To 20.10. klo 19 Rukousilta, Ari Kauppila, James Wamanga Ugandasta, Shekinah 
Glory ylistysryhmä. Pe 21.10. klo 19 Helmi (nuortenilta), Markus Liimatainen.  
Su 23.10. klo 11 Aamukirkko, EI pyhäkouluja, Petri Mettovaara, Risto Wotschke, 
musiikki: Päivi Niemi. Ke 26.10. klo 13 Senioripiiri, Laila Väyrysellä, Uusikatu 47, 
klo 18 EI Varkki-iltaa (syysloma). www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 23.10. klo 17. Keskustan srk-talon
Iso sali, Isokatu 17 Oulu.

Puhe rovasti 
Leila Ikonen.

Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Herättäjän päivä: su 30.10. klo 10.00 messu ja seurat Tuiran kirkossa, 
Myllytie 5, Oulu
Siionin virsiseurat: to 20.10. klo 18.00 Seija Tolosella, Nestorintie 11, 
Tyrnävä, ti 25.10. klo 18.00 Leena ja Tapani Leppäluodolla, Myllykuja 11, 
Liminka, su 30.10. klo 18.30 Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2, Oulunsalo. 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 22.10. klo 18 #Nuortenilta,Valo. Su 23.10. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Miika Tolonen, Silta-
tiimi, Uusikatu band. Lastenkokoukset ja sei-
mi. Ke 26.10. klo 19 Ystävän paikka, Markku 
Tossavainen, Aila Pyörälä, Vesa Asikainen.  

To 27.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ma, ti ja ke klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 22.10.klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia. Ma 24.10. klo 16.00 Majakka-Kahvio. 
Ti 25.10. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa opiskelijoille ja 
työttömille nuorille, mahdollisuus ruoka-apuun 
klo 18 Veljesliitto, miesten ryhmä
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma klo 13 Maanantaikerho

uutuusuutuus

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   pipliakauppa.fi   

piplia.fi   

    `     t       ™    

  Nahkakantinen Raamattu  
Laadukas Raamattu kultaisella nimipainatuksella. 
Myös nahkakantisia virsikirjoja. Valikoiman löydät 
netistä www.pipliakauppa.fi 

  Uudet virsikirjat 
Virsikirjoissa on nyt 79 
uutta soinnutettua virttä. 
Tilaa omasi adventiksi.

  Kolmikielinen  
 vVuorisaarna 
Upeasti kuvitettu 
Vuorisaarna. Kielet 
arabia-englanti-
suomi. 6,50 € 

      Sanalla   sanoen ja laulaen sanoen ja laulaen sanoen ja laulaen sanoen ja laulaen    sanoen ja laulaen       sanoen ja laulaen   

netistä 

Kolmiki

 sanoen ja laulaen sanoen ja laulaen

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/. 
Lähetyskoti on suljettu, remontin vuoksi ajalla 1.9.–31.12.2016.

to 27.10. klo 18.00 Kohtaamispaikkailta, Niilo Karjalainen, ”Laki ja Evankeliumi” ja

to 10.11.2016 Ossi Kantola ”Milloin sielunhoidosta, voisi olla sopiva apu”

KE 02.11. ja 16.11. klo 17.00 Ilosanomapiiri ja 18.00 Ilosanomalaulu.

su 6.11. klo 12.00 VARIKKOMESSU saarnaa Veikko Kettunen, Pyhän  
Andreaan kirkko, Sulkakuja 8, Oulu.

PE 11.11 klo 17.30–19.30 Donkkis Big Night Maikkulan kappelissa, Kangas-
kontiontie 9.

Kurssi 18.–19.11. Sielunhoitajan eväät, Ossi Kantola. Rukoushuoneella 
Koulukatu 41, Oulu.

lumijoKi ma klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2 A 5.

Yhdistykset

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

SYYSKOKOUS
To 3.11. klo 18:00 keskustan 

seurakuntatalon monitoimisalissa, 
Isokatu 17, Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan
Ev.lut. KansanlähEtys ry

Kokouksia

Työturvallisuus innosti 
turvapaikanhakijoita 

Su 23.10. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri.

Lue, kommentoi ja 
anna palautetta!

www.rauhantervehdys.fi

Oulussa järjestettiin maa-
nantaina harvinainen 
kurssi. Viitisentoista ira-
kilaista turvapaikanha-

kijaa suoritti seurakunnan tilois-
sa työturvallisuuskortin.  

Koulutuksessa miehille annet-
tiin muun muassa opetusta työ-
suojelusta, työpaikan turvallisuu-
desta ja käytännöistä vaaratilan-
teissa.

Kurssille osallistui poikkeuk-
sellisen innokkaita opiskelijoita, 
totesi kouluttaja Tarmo Kemp-
painen Tarkem Oy:stä.

– Muistiinpanot tehtiin erityi-
sellä huolella ja niitä syntyi pal-
jon.

Työturvallisuuskortti oli en-
tuudestaan tuttu osalle kurssi-
laisista. Irakilaiset kertoivat, et-
tä heidän kotimaassaan sitä saat-
tavat vaatia kansainväliset firmat 

mutta paikalliset ani harvoin. 
Turvapaikanhakijoille selvisi 

koulutuksessa nopeasti, että suo-
malainen työelämä on irakilaista 
ohjeistetumpaa.

Jos sääntöjä ja velvoitteita työ-
paikoilla onkin, niistä ei pidetä 
tarkasti huolta, kurssilaiset sa-
noivat.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan lähetyssihteeri Anneli 
Nieminen kertoo, että vastaavaa 
koulutusta turvapaikanhakijoil-
le on Oulussa kaivattu jo pitkään. 
Nieminen ryhtyi kurssin järjestä-
jäksi ja koulutus täyttyi nopeasti.

RIITTA HIRVONEN 

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

Kurssilaiset kuulivat että työturvallisuuskorttia kysytään usein muun muassa 
rakennuksilla.
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Ef. 4: 25-32
Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen 
toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin 
jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. 
Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. 
Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. Varas 
älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja 
ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että 
voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö 
suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa 
sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja 
kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan 
Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi 
lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki 
katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, 
kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan 
ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne 
anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille 
anteeksi Kristuksen tähden.

Matt. 18: 23-35
Jeesus sanoi:
    ”Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka 
vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi 
tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, 
joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta 
talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin 
kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja 
lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä 
ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi 
maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! 
Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ Kuninkaan 
tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen 
menemään ja antoi velan anteeksi.
    Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen 
palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. 
Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta 
ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ Mies heittäytyi 
maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä 
maksan sinulle.’ Mutta toinen ei suostunut siihen. 
Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, 
kunnes tämä maksaisi velkansa.
    Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja 
panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan 
luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas 
kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä 
kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, 
kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt 
armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin 
sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa 
ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi 
koko velan.
    Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos 
te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne 
anteeksi.”

Nostetaan asia esille 
Miksi antaisin anteeksi, jos minua on loukattu ja satutettu? Miksi Jeesus neuvoo minua 
anteeksiantoon?

Koska minä tarvitsen sitä.
Jos kannan mukanani joka ikistä loukkausta, ilkeämielistä tekoa tai ajattelematonta 

sanaa, elämäni käy sietämättömäksi. Katkeruus ja kauna ovat raskaita matkakump-
paneita.

Joku satuttaa tietämättään, toinen tarkoituksella. Loukatuksi tulemisen tunne on 
aina yhtä todellinen, mutta voin vaikuttaa siihen, minkälaisen vallan se saa elämässäni. 

Jos pysähdyn miettimään rehellisesti, miksi loukkaannuin asiasta, saatan oppia 
jotain itsestäni. Oliko teko yksiselitteisesti väärin, rikkoiko se henkilökohtaista koske-
mattomuuttani tai jopa ihmisarvoani? Sohaisiko se minussa jotakin, mitä en ole vielä 
pystynyt kohtaamaan? 

Jos minua kohtaan on toimittu väärin, asiaan voi hakea korjausta. En voi välttämättä 
vaikuttaa toisten tekemisiin, mutta minun itseni vuoksi on parempi nostaa asia esille 
kuin painaa se johonkin sisimpään. 

Asioiden käsittelemättä jättäminen ei poista niitä. Pahimmillaan siirrän pahaa olo-
ani ihmispoloiselle, joka vain sattuu eteeni väärällä hetkellä. 

Jos minua on loukattu tahattomasti, silloinkin on parempi tehdä asia tiettäväksi kuin 
jäädä miettimään itsekseen. Parhaimmillaan joku saa tilaisuuden korjata virheensä.

Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luku kertoo Jumalan täydellisestä rakkaudesta. 
Rakkaudesta, johon tulee pyrkiä, mutta johon me emme yllä. Samalla tavalla Jeesuk-
sen ristinkuolema on meille malli täydellisestä anteeksiannosta. 

Vaikka anteeksiantaminen tuntuisi mahdottomalta, pienikin askel siihen suuntaan 
voi avata jotain ja tehdä tilaa uudelle. Jumala näkee pienuutemme ja keskeneräisyy-
temme, hänen edessään emme voi peitellä salaisimpiakaan tuntemuksiamme. Silti 
saamme uuden mahdollisuuden – joka päivä.

TARU PISTO
Kempeleen seurakunnan kanttori

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, miksi Jeesus neuvoo antamaan anteeksi niille, jotka tekevät vääryyttä.

Sanan aika
Sunnuntai 23.10.2016
Psalmi: Ps. 119:162-168
1. lukukappale: 1. Moos. 50:15-21
2. lukukappale: Ef. 4:25-32
Evankeliumi: Matt. 18:23-35

F r ee im
ag

e s
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Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.10.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Martta Eevi 
Matilda Kerosalo, Vivian Ada 
Eveliina Klemetti, Inari Alek-
sandra Pakarinen.
Haukipudas: Tiia Anneli 
Koutuaniemi, Eevi Sofia Jas-
min Mohamed, Eemil Salo-
mo Immanuel Tuomela, Ul-
pu Aurora Määttä, Eetu Ola-
vi Tyynelä.
Karjasilta: Lumi Maria Kum-
mala, Eino Oskari Mäki-Lo-
hiluoma, Aukusti Väinö Ee-
mil Suihkonen, Väinö Viljami 
Väisänen.
Kiiminki: Topias Onni Eeme-
li Palosaari, Onni Paavo Valt-
teri Huhtamella, Toivo Jasper 
Karjalainen, Aku Petteri Tuo-
maala, Elviira Ida Moilanen.
Oulujoki: Aapeli Väinöveik-
ko Ahola, Inga Vivia Hiltu-
nen, Joel Mikael Kajava, Oli-
ver Andreas Kivelä, Senni Su-
sanna Laitinen, Sofia Josefii-
na Mikkola.
Oulunsalo: Veeti Olavi Sark-
kinen.
Tuira: Aada Tuulia Estama, 
Luka Julius Lepistö, Joona-
tan Matti Christian Matikai-
nen, Waltteri Alex Benja-
min Mikkonen, Tuuli Emilia 
Moisanen, Petrus Aleksante-
ri Paaso, Helga Lempi Aliina 
Vertanen.

Leikkaa talteen!

Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan 
kesäkahvila Ca-
fe krypta ja käy-

tettyjen tavaroiden putiik-
ki DOM second hand kerä-
sivät touko–elokuun aika-
na 14 200 euroa  hyvänte-
keväisyyteen.

Oulun tuomiokirkon 
kellarissa toimivassa kesä-
kahvilassa kävi noin 2000 
asiakasta. Cafe kryptan 
tuotto oli 9200 euroa. Sil-
lä tuetaan lastenkirkon ra-
kentamista Oulun tuomio-
kirkon kirkkotarhaan ke-
sällä 2017.

Suunnitelmien mukaan 
lastenkirkko on pienois-
malli tuomiokirkon paikal-
la 1500-luvulla olleesta en-
simmäisestä puukirkosta. 

Osa kahvilan tuotosta 
ohjataan pakolaisleireissä 
lähetettävän, lasten opis-
kelua tukevan tv-ohjelman 
avustamiseen. Osuuden 
tuotosta saavat myös tuo-
miokirkkoseurakunnan 
lähetystyön nimikkosopi-
mukset.

Cafe kryptassa on toi-
mintaa myös syksyllä: 
26.10. järjestetään syyslo-

mamyyjäiset, joiden tuot-
to ohjataan lastenkirkko 
-hankkeelle. Ennen joulua 
Cafe krypta on auki joulu-
kahvilana.

Vanhassa pappilassa toi-
mivan DOM second han-
din kesän tuotto oli 5000 
euroa. Summalla  tuetaan 
Ylivieskan kirkon uudel-
leenrakentamista sekä  tuo-
miokirkkoseurakunnan 
lastenkirkon rakentamista.

Käytettyjen tavaroiden 
putiikki lahjoittaa syksyn 
tuottonsa vähävaraisten 
perheiden joululahjakort-
teihin Oulujoen ja Karjasil-
lan seurakuntien diakonia-

Krypta ja Dom keräsivät yli 
14 000 euroa hyväntekeväisyyteen

Kaipaatko levähtämistä? 
Tunnetko kutsun hiljaisuuteen?
Hiljaisuuden tapahtumia Oulun seurakunnissa:

Hiljaisuuden päivä "Hiljenny joulun odotukseen" 
1.12. klo 12–17.30 Oulujoen pappilassa. Päivä päät-
tyy klo 17 alkavaan kaikille avoimeen viikkomessuun 
Oulujoen kirkossa. Hiljaisuuden päivän vetäjinä toi-
mivat vs. pastori Soili Pitkänen Tuiran seurakunnas-
ta ja nuorisotyönohjaaja Sari Meriläinen Oulujoen 
seurakunnasta. Päivään otetaan 8 osallistujaa. Päi-
vä on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen Soili  
Pitkäselle 14.–25.11. p. 040 5064 244.

Hiljaisuuden retriitti Rokuan leirikeskuksessa 
20.–22.1.2017, vetäjinä pastori Soili Pitkänen ja dia-
koni Heli Mattila. Ilmoittautumistiedot  lähempä-
nä  Rauhan Tervehdyksessä ja Oulun seurakuntien 
nettisivuilla.

Hiljaisuuden retriitti Isoniemen leirikeskuksessa
1.–3.9.2017, vetäjinä pastori Jouko Lankinen ja dia-
konissa Heidi Karvonen. Ilmoittautumistiedot lä-
hempänä Rauhan Tervehdyksessä ja Oulun seura-
kuntien nettisivuilla.

Muita hiljentymiseen liittyviä tapahtumia:
Valtakunnallisilla Jaetut eväät -jumalanpalveluspäi-
villä Oulussa 24.–25.3.2017 on Hiljaisuuden kanava 
24.3.2017 klo 15.30–17.15 Tuiran kirkossa, erillinen 
ilmoittautuminen.
Hiljentymisalttarit kutsuvat hiljaisella viikolla  
Tuomiokirkkoon hiljentymään.
Hiljaisuuden rukoushetki sunnuntai-iltaisin klo 18 
keskustan srk-talolla, 2. krs. Järjestäjinä NNKY ja Si-
napinsiemen ry.

Vihityt
Kiiminki: Toni Aarne Tapio 
Huhtamella ja Leena Anna 
Mari Prykäri, Markus Mika-
el Virkkala ja Salla Enni Julia 
Saarikoski.
Tuira: Jani-Pekka Eirala ja 
Heidi Lotta Pauliina Pietilä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aili Mirjami 
Huttu 89, Salli Euniika Här-
mä 83, Martta Annikki Kos-
kela 90, Sisko Eliisabet Koski-
nen 86, Elli Annikki Saarikos-
ki 96, Toivo Ernesti Tornin- 
oja 98.
Karjasilta: Sirkka Johanna 
Roivanen 84, Ane Salmi 94, 
Hilja Maria Seppänen 80, 
Veera Helmi Heleena Taski-
la 89, Pekka Johannes Vää-
nänen 70.
Kiiminki: Aino Inkeri Paak-
ki 100.
Oulujoki: Eero Arvid Härkö-
nen 81.
Oulunsalo: Liisa Inkeri Runt-
ti 80, Onerva Kaarina Sarkki-
nen 76.
Tuira: Reijo Juhani Hintsala 
75, Aulikki Komulainen 54, 
Heikki Kortesalmi 86, Laina 
Annikki Luukinen 97, Helvi 
Helena Mikkonen 68, Hilkka 
Orvokki Tuominen 89.

työn kautta. 
DOM second hand vaih-

taa hyväntekeväisyyskoh-
detta neljästi vuodessa. 

Asiakkaat voivat vaikut-
taa kohteen valintaan face-
book-sivujen kautta äänes-
tämällä. 

26.10. Cafe 
kryptassa 
järjestetään 
syysloma-
myyjäiset, joiden 
tuotto ohjataan 
lastenkirkko 
-hankkeelle. 
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Leikkaa talteen!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Messu su 23.10. klo 13 Hei-
nätorin srk-talossa. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 30.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
tavat Anna-Mari Heikkinen 
ja Jouko Lankinen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urkuri 
Péter Marosvári. Lähetys Ra-
dio Dei ja Pooki sekä www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 30.10. klo 13 Intiön 
srk-kodissa. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän vastaanotto torstai-
na klo 11–12 Keskustan srk-
talo, päihdetyön diakonia-

työntekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Keskus-
tan seurakuntatalo. Diakoni-
an ajanvaraus taloudellisissa 
soittamalla p. 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17. 
Diakonian aamu tiistaisin 
klo 9–11 Keskustan seura-
kuntatalo (Isokatu 17, Moni-
toimisali). Työttömien ja vä-
hävaraisten maksuton aamu-
pala ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala on tarjolla 
kello 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu keskiviikkona klo 
11–12 Keskustan seurakun-
tatalo, 2 krs. ruokasali Kane-
li. Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu, hinta 2 €.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri tors-
taisin klo 13–14 Vanhas-
sa pappilassa. Syyskaudel-
la luetaan Jeremian kirjaa. 
Raamattupiiri on tarkoitet-
tu kaikille Raamatusta kiin-
nostuneille. Raamattupiirin 
vetäjän alustuksen jälkeen 
keskustellaan luetusta  koh-
dasta.
Messu su 23.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen ja avus-
tavat Anna-Mari Heikkinen 
ja Jouko Lankinen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urkuri 
Péter Marosvári. Lähetys Ra-
dio Dei ja Pooki sekä www.
virtuaalikirkko.fi.

Keskiviikkoseurat 
keskiviikkoisin klo 18–20 
Vanhassa pappilassa.

Syksyn puhujat ovat:
26.10.  Raimo Kittilä
2.11.   Hannele Lusikka
9.11.   Aaro Leipälä
16.11.  Pekka Mustakallio
23.11.  Pekka Siljander
30.11.  Ilkka Mäkinen
7.12.  Aino Pieskä
14.12.  Markku Palosaari
21.12.  Petri Satomaa

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 4.11. 
18.00  Messu Tuomiokirkko 
20.00  Konsertti Pohjankartano 
 kls. 
21.00  YöKahvila

lauantai 5.11. 
10.00  Messu Tuiran kirkko 
11.45  Pohjankartanon aulassa FC 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 G-Powered, Save 
15.45  Pohjankartanon aulassa FC 
16.00  MajaKat Pohjankartano 
17.45  Pohjankartanon aulassa FC 
18.00  Konsertti Pohjankartano 
 Herz, Pro Fide 50-v konsertti 
21.00  elävää Kuvaa Pohjankartano 

sunnuntai 6.11. 
10.00  Messu Karjasillan kirkko 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 Esa Rättyän juhlakonsertti, Velj. Löytty 

 

 

KRISTUS YHDISTÄÄ 
- YHTEYTEEN JA RUKOUKSEEN 

Lauantaina 22.10. klo 15 alkaen  
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukant. 6, Oulu) 

 
 

Seurakunnan yhteinen rukous   
- eväitä ja tavoitteita 

OPETUKSET: Jorma Lahikainen, Hki 
(Helsinki rukoilee –verkoston rukouskoordinaattori) 

 
 
 

TILAISUUKSIEN AIHEET:  

 

15.00: Seurakunnan yhteinen rukous 

16.15: Rukouksen maalitaulut                       

17.30: Tarjoilutauko 

 

18.00:  OULU RUKOILEE –ilta:  
- krist. yhteyden ja seurakuntien puol. 
- Oulun kaup:n (johto/esivalta) puolesta 

Olet lämpimästi tervetullut!   

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 

Vihkihetki 
lauantaina 29.10. klo 15 Oulun tuomiokirkossa. 
Vihkihetkeen ei ilmoittauduta etukäteen vaan parit vi-
hitään saapumisjärjestyksessä. Mukaan tarvitaan es-
teettömyystodistus, joka on hankittu viimeistään seit-
semän vuorokautta ennen vihkimistä jommankumman 
vihittävän kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta. 

Ekumeeninen jumalanpalvelus
torstaina 20.10. klo 19 
Oulun ortodoksisessa 
seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toimittaa Veijo Koivula, 
saarnaa Osmo Kurola.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Kouluttajana toimii Lasse Kantola. Päivän aikana 
mietimme oheisviestinnän, dialogin ja oman pa-
noksen merkitystä ihmisen kohtaamisessa. Min-
kälaisen jäljen tai tunnelman kykenen halutessani 
luomaan lähimmäiselleni. Puhumme myös yhteis-
kunnan haasteista, muuttuvasta maailmasta, työ-
elämästä, väsymisestä ja taakoittumisesta.
Koulutukseen on ennakkoilmoittautuminen netis-
sä ja se on maksuton. 
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

Elossa-kahavila pe 21.10. klo 
19–23.30 Keskustan srk-talos-
sa.  Nuorten aikuisten kaikil-
le avoin kahavila. Kahavilas-
sa tarjolla pientä evästä, illan 
vieraana klo 21 Iina Palokan-
gas ja hartaus klo 22. Iina Pa-
lokangas on oululaislähtöi-
nen laulaja-lauluntekijä, joka 
ihastuttaa sielukkaalla äänel-
lään ja vahvalla läsnäolollaan. 
Laulelman ja soulin sävyttä-

mien pop-kappaleiden keski-
össä ovat herkät suomenkie-
liset tekstit sekä usvaiset me-
lodiat. Suomalaisesta nyky-
runoudesta vaikutteita otta-
van Palokankaan vahvuuksia 
kirjoittajana ovat rehellisyys 
ja kyky luoda maisemia, jois-
sa kuulijalle jää tilaa tuntea 
ja peilata omaa sisäistä maa-
ilmaansa. 

"Vain hetkisen ihminen elämään ehtii" 
PopRock! -lyriikkailta
sunnuntaina 6.11. klo 18 Kastellin kirkko.

Se on täällä! PopRock -lyriikkailta
maustettuna haikealla suomi-
iskelmällä ja sydämellisellä 
gospel-menolla. Elämää, rakkautta, 
kuolemaa. Nyt myös yhteislauluja. 
Tekstejä esittävät Marjukka Hamari, 
Elsi Salovaara, Esa Arbelius ja 
Juha Vähäkangas. Musiikista vastaa 
Jenni Koskenkorva bändeineen.  
Tapahtuma kuuluu Kirkkomusiikkiviikkoon 
ja OuluGospel 2016 -oheisohjelmaan. Vapaa pääsy!

TUOMIOROVASTIN 
VAALI

Tarkemmat tiedot vaaleista ja  
ehdokkaista netissä! www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

“

2. vaalisijalle asetetun Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran Satu Saarisen vaalinäyte on  
Oulun tuomiokirkon messussa su 23.10. klo 10.

Vaalipäivä su 13.11.2016

Ennakkoäänestys 7.–11.11.
•  ma–pe 7.–11.11. klo 9–18 Oulun tuomiokirkkoseura- 

kunnan kirkkoherranvirastossa, Isokatu 17

Katso muut ennakkoäänestyspaikat vaalisivuilta.

Vaalipaneeli  
järjestetään kauppakeskus Valkeassa pe 4.11. klo 16 alkaen.

Kotiäänestys 7.–11.11.  
Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä viimeistään 4.11.
soittamalla klo 9–16 kirkkoherranvirastoon p. 08 316 1401.

Äänioikeutettuja 
ovat täysi-ikäiset Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
jäsenet.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunnan kirkkoherran eli

Kirkon tehtävä on  
julistaa arjen keskelle 
armoa, anteeksiantamusta  
ja rakkautta, joka on  
väkevämpi kuin kuolema.”

Tuomiokirkko_khra_vaalisaarnat_16_RT_uusislogan.indd   2 17.10.2016   9:30:12
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Menot Oulun seurakunnissa  20.–27.10.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Lähetyspiiri to 20.10. klo 13 
Montin-salissa.
Messu su 23.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
10 Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 24.10. klo 
11–12 Jäälin kappelissa. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 24.10. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella, Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta). Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Jäälin kappelin perhekerho 
ei kokoonnu 20.10. aamupäi-
vällä, tervetuloa perheiden 
iltaan. Kts. erillinen ilmoitus. 
Perhekahvila pe 21.10. klo 
9.30–11 Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.
Päiväkerhot, perhekerhot, 
perhekahvilat ja esikkoker-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Leena Brockman. 
Messudiakonina Minna Simi-
lä. Kanttorina Hannu Nieme-
lä. Messun jälkeen pystykah-
vit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Jari Flink, dia-
konina Minna Similä. Kantto-
rina Hannu Niemelä. Kirkko-
kahvit. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 
Perhekerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla (vko 
43).

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 20.10. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja to 
20.10. klo 13 Kellon srk-kodil-
la.  Kerhossa hartaus, kahvit 
ja vaihtelevaa ohjelmaa, jos-
kus vierailija. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Mielenystävät ti 25.10. klo 
17 srk-keskuksessa. Tuetaan 
toisiamme ja etsitään iloa 
elämään kahvi- ja teekuppo-
sen äärellä. Kahvitarjoilu on 
maksuton. Kahvila alkaa har-
taudella. Ajoittain 
vaihtuvaa toimin-
taa askartelua, 
leipomista, 
yms. 
Diakonian 
ajanvaraus 
ja päivystys 
maanantai-
sin klo 9–11 dia-
koniatoimistossa 
srk-keskuksessa. Ajan-
varaus taloudellisen avun ha-
kemiseksi, p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimistoon voi tulla 
myös käymään. 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemiaa ei 
ole ma 24.10. syyslomavii-
kolla.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 24.10. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla Neulotaan 
diakonian ja lähetystyön hy-

väksi ja järjestetään 
adventtimyyjäi-

set marraskuus-
sa. 
Rauhanyhdis-
tykset: Hau-
kipudas: seu-
rat su 23.10. 

klo 16 ry:llä. 
Kello: ompelu-

seurat pe 21.10. klo 
18.30 Rehulla. Jokikylä: 

ompeluseurat to 20.10. klo 
18.30 Marja ja Markku Hut-
tusella, seurat su 23.10. klo 
17 ry:llä.

ho eivät kokoonnu syyslo-
maviikolla vko 43.    

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 24.10. klo 
10–13, Jäälin kappelissa. Kai-
kille avoin tapaamispaikka, 
jossa kahvittelun ohessa jut-
telemme arkipäivän asioista. 
Diakoniapiiri ma 24.10. klo 
13–14.30 Jäälin kappelissa. 
Käsitöistä kiinnostuneille.

Mielenystävät 
ti 25.10. klo 17 

srk-keskuksessa. 
Tuetaan toisiamme ja 
etsitään iloa elämään 

kahvi- ja tee-
kupposen
 äärellä. 

Naisten kasvuryhmä ti 
25.10. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelissa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ke 26.10. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuoneessa. Onko 
läheiselläsi psyykkistä oirei-
lua tai sairautta? Tarvitsetko 
tukea itse? Tule keskustele-
maan avoimeen vertaistuki-
ryhmään. 

Vapaaehtoistyön koulutus-
päivä la 19.11. klo 11.30–16 
keskustan seurakuntakodis-
sa, Isokatu 17, Oulu. Päivän 
kouluttajana draamapeda-
gogi ja ohjaaja Lasse Kan-
tola. Aloitamme lounaalla. 
Tied. ja ilm. 31.10. mennessä 
Jaana, p. 040 5793 248.
Varttikirkko ja Yökahvila 

pe 21.10. klo 18.30–22 Jäälin 
kappelissa.  

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 23.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Kari Kau-
nisto, Timo Vänttilä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 23.10. klo 14 Mon-
tin-salissa, Vesa Pöyhtäri.

Ilta perheille 
torstaina 20.10. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Kutsumme mukaan erityisesti 
myös isovanhempia. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja illan päätteeksi 

pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Seurakunnan lähetti Saara Kalaluka  on mukana 
messussa 30.10.  yhdessä Douglas Dzivan kanssa. 
Messun jälkeen olet tervetullut kuulemaan Saaran ja 
Douglaksen työstä. Douglas Dziva on Kwazulu Natalin 
kirkkojen neuvoston toiminnanjohtaja ja Saara Kalalu-
ka työskentelee eteläisen Afrikan kehitysyhteistyökoor-
dinaattorina Sambiassa.

Lähde mukaan 
Maata näkyvissä -festareille 
Turkuun 18.–20.11. 

Hinta 60 € sis. 
festariliput (58 €), 
matkat, majoituksen 
ja ruuat. 
Ilmoittaudu 
osoitteessa 
www.oulun-
seurakunnat.fi/
tapahtumat -> 
hakusanalla 
maata 
näkyvissä. 
Lisätietoa: www.maatanakyvissa.fi. 

Flickr

Lukupiiri  
maanantaina 31.10. klo 

18 srk-keskuksessa.  

Kirjana 
Emma Itärannan 

Teemestarin kirja.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve s a R a n t a

Miesten ilta 
torstaina 27.10.

Yhteislähtö henkilöautoilla Haukiputaan kirkon park-
kipaikalta klo 16.30. Katsotaan, että kaikki saavat kyy-
din. Ohjelmassa mm. maivanpaistoa Pertin mökillä,  
kahvittelua, tutustumista Iin Haminaan ja kirkkoon. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Mukana pappi Pekka Mus-
takallio ja seurakunnan  vapaaehtoisia.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 23.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustavat Kim-
mo Kieksi ja Jenni Kosken-
korva, saarna Jorma Kiviran-
ta, kanttori Kaisu Alasaare-
la. Musiikissa avustaa Karja-
sillan kirkkokuoro. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. Kolehti Oulun Rauhan-
yhdistykselle.
Messu su 23.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttori Ilkka 
Järviö. Messupyhis, eli py-
häkoulu messun yhteydessä. 
Oman kirkkohetken jälkeen 
lapset osallistuvat vanhem-
piensa tai muun oman aikui-
sen kanssa yhteiselle ehtool-
liselle.
Messu su 23.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Nina Niemelä, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 23.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Hyvönen, avustaa 
Jenni Koskenkorva, kanttori 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Kolehti Suomen Ekumeeni-
selle neuvostolle kristittyjen 
yhteiseen työhön oikeuden-
mukaisen maailman puoles-
ta Vastuuviikon kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
23.10. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt. 

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
20.10. klo 18 ja to 27.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Hartaus pe 21.10. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2. Pasi Kurikka.
Rauhanyhdistys: kirkkoseurat 
pe 21.10. klo 19 Kastellin kirk-
ko. Antti Leskelä, Pentti Hint-
sala. Ompeluseurat to 27.10. 
klo 18 Kaukovainion kappeli, 
ompeluseurat pe 21.10. klo 19 
Maikkulan kappeli.
Seurakunnan yhteinen ru-
kous -eväitä ja tavoitteita 
la 22.10. klo 15, Kaukovaini-
on kappeli. Ks. ilmoitus s. 11.
Raamattupiiri ke 26.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 27.10. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
27.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Lisätietoja www.sansa.fi. 
Kokoonnumme joka toinen 
to klo 18–19.30 Kastellin kir-
kon seurakuntasalissa. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 20.10. klo 13 Kastellin 
kirkko, to 20.10. klo 13 Kau-
kovainion kappeli. 
Toisen vuoden isoskoulu-
tus pe 21.10. klo 17, Pyhän 
Andreaan kirkko. Karjasil-
lan seurakunnan isoskoulu-
tus järjestetään perjantai-
sin, kerran kuukaudessa, klo 
17–19. Lämpimästi tervetu-
loa kasvamaan, ihmettele-

mään ja löytämään elämän 
suuria ja pieniä aarteita yh-
dessä muiden keskeneräis-
ten kanssa. 
ToivonSatama-nuortenilta 
pe 21.10. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Kerran kuukau-
dessa valo kutsuu kaikkia rip-
pikoulun käyneitä nuoria le-
vähtämään, kahvittelemaan, 
pelailemaan ja oleilemaan 
yhdessä muiden etsijöiden ja 
seikkailijoiden seuraan. 
Diakoniaryhmä ti 25.10. klo 
13.30, Maikkulan kappeli.
"Vain hetkisen ihminen elä-
mään ehtii" PopRock! -lyriik-
kailta su 6.11. klo 18 Kastellin 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 11.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9–10. 
Maksutonta aamupala. Tar-
jolla puuroa, leipää ja leik-
keleitä sekä kahvia ja teetä. 
Aamupuuro Kaakkurissa 
perjantaisin 9–10. Aamupuu-
ro työttömille ja pienituloi-
sille. Ilmainen aamupala si-
sältää kaurapuuroa, leipää, 

leikkeleitä, kahvia ja teetä. 
Alussa hartaus. 
Jos olet kiinnostunut toimi-
maan vapaaehtoisena aa-
mupuuron järjestelytehtä-
vissä, ota yhteyttä diakonia-
työntekijöihin Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035 tai 
Päivi Rahja, p. 044 3161 457.

Lapsille ja
lapsiperheille

Isät ja lapset -päivä la 
22.10. klo 10–16, Maik-
kulan kappelissa. Muka-
vaa yhteistä puuhaa isil-
le ja kaikenikäisille lap-
sille, mm. toimintaraste-
ja ja askarteluja, leikkiä 
ja laulua. Lopuksi hiljen-
nytään yhteiseen pyhä-
kouluun. Lounas ja vä-
lipala, vapaaehtoinen 
ruokaraha. Järj. Lähe-
tysyhdistys Rauhan Sa-
na ja Karjasillan seura-
kunta. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: Leena Ait-
ta, p. 040 1817 517.

Kastemessu
20.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen messua 
Karjasillan kirkkoherranvirastoon p. 08 5313 200 

tai karjasillanseurakuntavl.fi Perheiden Pyhäinpäivä -tapahtuma     
torstaina 3.11. klo 18 ja perjantaina 4.11. klo 10
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa          
(Hiihtomajantie 2)

Hiiri ja elefantti ovat ystäviä. 
Millainen on heidän yhteinen 
matkansa?
Mitä tapahtuu, kun elefantti 
alkaa olla jo vanha ja väsynyt?
Mihin lyhtyjen valaisema 
polku vie? 
Mistä kertovat tarjolla olevien 
munkkien pyöreä muoto?

Tervetuloa yhdessä tutkimaan 
ja ihmettelemään! 
Varaa mukaan myös ulkovaatteet.
Ko. päivinä ei ole päiväkerhoja.

Illassa mukana Minna-Maaria Sipilä, 
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä. 

Paljaat Jalat -kuoro. Tarjolla iltapalaa. 
Illan järjestävät Karjasillan seurakunta ja 

Majakkatiimi. Tervetuloa! 
Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com. 

Lattiakuvailta
keskiviikkona 2.11. klo 18–19.30 Maikkulan kappelissa.  

Aiheena Pyhäinpäivä: Elämänkaari
Pyhäinpäivänä muiste-
lemme kuolleita lähei-
siämme, mutta tänään 
pohdimme myös elämää 
ja sitä, mitä meistä jää 
jäljelle kun on aikamme 
lähteä. Mitä hyviä muis-
toja läheiseni muistele-
vat minusta hautajaisis-
sani?  Millaisen elämän 
sain elää? Lasten kanssa 
käsittelemme aihetta las-
ten näkökulmasta ja lapsilähtöisesti.
Lattiakuvailta on iltahartaus lapsille ja aikuisille, mo-
lemmille on omat hartaudet. Hartauden jälkeen on tar-
jolla yhteinen iltapala. Tervetuloa yksin tai yhdessä!
Lattiakuvahartaudessa Raamatun kertomukset liite-
tään osaksi tavallista arkea ja kokemusmaailmaa. Ker-
tomuksen edetessä lattialle syntyy kuva, jonka ryhmä 
yhdessä rakentaa. 

Rukoushetki 
ja iltatee 

perjantaina 21.10.
Karjasillan kirkossa.

Syyrian Aleppon 
saattokellojen

 soiton yhteydessä 
klo 17 muistamme 

kaikkia niitä 
ihmisiä eri 

puolilla maailmaa, 
joiden elämään 

sota tuo 
kärsimystä.

Messu Kastellin kirkossa klo 10.
Kirkkokahvit. ”Mistä reformaatiossa oli kyse?” 
alustus kappalainen Erja Oikarinen.
Messu Kaukovainion kappelissa klo 12
Kirkkokahvit. ”Mikä reformaatio?”
alustus kappalainen Kimmo Kieksi.

Luontopyhis su 23.10. klo 
15, Lämsänjärven leirikes-
kus. Hiljennymme hartaus-
hetkeen, tutkimme luontoa 
monin eri tavoin sekä tou-
huamme yhdessä sisällä ja 
ulkona. Ota mukaan omat 
eväät ja makkarat, sillä jo-
ka kerta on makkaranpais-

tomahdollisuus.
Messupyhis su 23.10. klo 10 
Kastellin kirkossa. Pyhäkou-
lu on lasten oma toiminnal-
linen pyhäkouluhetki. Pyhä-
koulun päätteeksi lapset voi-
vat osallistua vanhemman tai 
muun oman aikuisen kanssa 
yhteiselle ehtoolliselle. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 23.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 23.10. klo 12, Huo-
nesuon srk-koti. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi, kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus  su 
23.10. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 23.10. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.10. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.10. klo 18.30, Hintan 
srk-talo.  
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 25.10. klo 
19, Myllyojan srk-talo. Pekka 
Kinnunen ja Tuomo Niemelä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  20.–27.10.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 23.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Mai-
ja Sivula, kanttori Pirjo Män-
tyvaara ja Anna-Kaisa Pit-
känen, kirkkoväärti Markku 
Kärkkäinen. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 
25.10. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Maija Sivula.
Hartaus ke 26.10. klo 12.45, 
Caritaksessa. Jukka Joensuu, 
Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 27.10. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla. Maija Sivula ja Pirjo 
Mäntyvaara. Arkilounas.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 21.10. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Viikolla 43, eli 24.–28.10. ei 
ole kerhoja.

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 24.10. klo 11 
Pysäkillä. Paikalla on myös 
SPR:n Terveyspointti. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 25.10. klo 13 Py-
säkillä.

Lähetys
Birsk-ilta ke 26.10. klo 18 Py-
säkillä. Oulunsalon seura-
kunnalla on ystävyysseura-
kunta  Birsk Venäjällä, jossa 
Inkerin kirkko toimii aktiivi-
sesti pitäen esillä evankeliu-
mia ja palvellen ihmisiä.

varhaisnuoret / tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 27.10. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo.  

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ti 25.10. 
klo 10, Ylikiimingin srk-talo.  
Torstaikerho to 27.10. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo.   

 
Musiikkitilaisuudet

"Varjoista valoon" – Kairos-
yhtyeen konsertti su 23.10. 
klo 19 Oulunsalon kirkko. Ks. 
ilmoitus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
25.10. klo 9 Pysäkillä. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Pe 21.10. klo 19 nuorten 
perjantai ry:llä. Su 23.10. klo 
16 seurat ry:llä, Kyösti Karju-
la, Juhani Lepistö.  Ti 25.10. 
klo 18.30 lauluseurat ry:llä.
Salonpää: Su 23.10. klo 16 
seurat ry:llä.

-näyttämöteos 
sunnuntaina 13.11. klo 18 
Oulujoen kirkossa. 
Näytelmä koostuu seitsemän miehen 
tarinasta.  Häpeän miehet -näyttämö-
teoksen teemoja ovat miehen yksinäi-
syys, puhumattomuus, syyllisyys ja hä-
peä sekä yksilön että yhteisön tasolla.  

Häpeän miehet on modernia seurakun-
tatyötä, jossa kirkkotilaa käytetään luo-
valla tavalla. Näyttämöteos on hengelli-
nen ja vakava. Sen teemana ovat hauta-
jaiset ja yksinäisyyteen hylätyt ihmiset. Totuus ja armo, 
laki ja evankeliumi toteutuvat näytelmässä yksinäisten 
miesten elämänkohtaloiden kuvauksen, Raamatun sa-
nojen, musiikin ja hienovaraisen tanssin myötä.

Tarinoiden kertojina ja pappina on hailuotolaisia mie-
hiä: Juha Pehkonen, Esko Väliheikki, Matti Maukonen, 
Paavo Isola, Timo Juntunen, Kari Blomster, Jarkko Sipi-
lä ja Paavo Sipola.

Hautajaismusiikkia esittävät: Markojuhani Rautavaara 
laulu ja kitara, Kirsi Lehtosaari laulu, Harri Laakonen 
harmoni sekä Oulunsalo Ensemble jossa yhtyeen joh-
to ja viulu Sinikka Ala-Leppilampi, Anna-Brita Karja-
lainen ja Liina Räikkönen viulu, Hilla Lappalainen alt-
toviulu, Oskari Elomaa sello ja Ari Kivelä kontrabas-
so. Jousisovituksista vastaavat Einojuhani Rautavaara 
ja Eero Karvonen.

Tanssista ja koreografiasta vastaavat arkkitehti, tanssija 
Tiina Sainila ja tanssiryhmä Korpikomppania. Äänisuun-
nittelusta vastaa tuottaja Jürgen Hendlmeier ja valais-
tuksesta valokuvaaja Aki Roukala. Graafisena suunnit-
telijana on Kimmo Kaukonen. Häpeän miehet on käsi-
kirjoittanut ja ohjaa Anne-Maria Haapala.

Lippuja myydään tuntia ennen ovelta. 
Lippuja saa myös K-Marjakkaasta Hailuodosta. 
Lippujen hinnat ovat 17 / 12 euroa. 

"Varjoista valoon" – 
Kairos-yhtyeen konsertti

sunnuntaina 23.10. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Kairos-yhtye syntyi Torniossa 2013 oululaissyntyisen 
Päivi Pulkkisen säveltämien laulujen ympärille. 
Yhtyeen viulisti-pianisti Mikko Sorri on myös 

tehnyt paljon lauluja viime aikoina. 
Osa lauluista on tehty tunnettuihin runoihin 

kuten Eino Leinon Rauhattoman Rukous 
ja Aale Tynnin Kaarisilta.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Vertaistukiryhmä 
omaishoitajille 
ja etäomaishoitajille
Pysäkillä, Kauppiaantie 5

torstaina 27.10. klo 13.30–15
torstaina 1.12. klo 13.30–15
Mukana myös SPR:n terveyspointtihoitaja.
Tervetuloa!

Lisätiedot ja kotikäyntipyynnöt:
diakoniatyöntekijä Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Ihmislähtöinen hoiva muistityössä 
torstaina 3.11. klo 13 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Luento ihmislähtölisestä hoivatyöstä, GeroArtisti, 
kouluttaja Taina Semin.
Taina Semi on hoitotyön kehittäjä, kouluttaja ja val-
mentaja vanhus- ja muistityön aloilla. Muistisairaiden 
ihmisten elämänlaadun kehittäminen on edelleen hä-
nen suurin intohimonsa.
GeroArtistin koulutus ja valmennus perustuvat luo-
vaan, arvostavaa, elämää rikastuttavien sisältöjen ja 
hoivaohjelmien toteuttamiseen sekä työpajojen ke-
hittämiseen.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille 
henkilöille ja on ilmainen. 
Ilmoittautumiset, p. 040 7477 934. 

Järjestävät Ylikiimingin Omaishoitajat ry, 
Oulujoen seurakunta ja 

Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut. 

Oulunsalon seurakunnan perheleiri 
9.–11.12. Taivalkoskella
 
Ohjelmassa on luvassa yhteistä lapsille ja aikuisille sopi-
vaa tekemistä, joulun tunnelmaa ja rauhoittumista sekä 
paluumatkalla vierailu Jalavan kaupassa Taivalkoskella. 
Majoittuminen 4 hengen huoneissa. 
Leirin hinta on 60 € / aikuinen, 35 € / 4–18-v. lapsi 
Alle 4-vuotiaille leiri on ilmainen. 
Leiri on ensisijaisesti oulunsalolaisille perheille. 
Ilmoittautuminen alkaa 21.10. klo 10. Ilmoittautumis-
linkki osoitteessa oulunseurakunnat.fi/oulunsalon-seu-
rakunta tai oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 

Lisätietoja: Jussi, p. 044 7453 852 ja Heidi, p. 044 7453 871

Piispankamari 
perjantaina 21.10. klo 11 
Ylikiimingin asukastuvalla, Harjutie 18. 
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Kahvittelun lomassa voit tehdä pieniä 
ostoksia lähetystyön hyväksi.
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Nallen
syyspäivä 
tiistaina 25.10. klo 15–18 Koskelan seurakuntakodilla. 

Ulkoilemme piha-alueellamme ja paistamme makkaraa 
nuotion lämmössä yhdessä Nallen kanssa.  Halutessasi 
voit pukeutua pikkunalleksi. Voitte tulla ja lähteä teil-
le sopivaan aikaan. Säänmukainen pukeutuminen. Ter-
vetuloa koko perhe Nallen syyspäivään! 
Lisätiedot: Teija, Seija ja Piritta, p. 050 5347 477

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 21.10. klo 14 Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää Pasi Kurikka. 
Gospelmessu  21.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa pas-
tori Jaakko Syynimaa, avus-
taa  nuorisotyönohjaaja Pek-
ka Jarkko. Musiikista vastaa 
nuorten bändi Pihisijät. Lau-
lut nuoren seurakunnan pu-
naisesta veisukirjasta. Muka-
na isoskoulutuksen väki. 
Messu su 23.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, ehtoollisavustaja 
Anna-Liisa Lämsä, kanttori 
Heikki Jämsä. Kirkkokahvit 
messun jälkeen. 
Messu su 23.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Jaakko Syynimaa, kant-
tori Tommi Hekkala. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttori Heikki Jämsä.  
Muonamessu su 23.10. klo 
12–15, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, ehtoollisavustaja-
na Pertti af Hällström, kant-
tori Anu Arvola-Greus. Muo-
namessu on messu, jonka jäl-
keen ruokailemme yhdessä. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
23.10. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Tuttu messu 
kansainvälisellä mausteel-
la englanniksi. Toimittaa 
Ari Savuoja, kanttori Santeri 
Vuopohja, kaksikielinen py-
häkoulu lapsille messun ai-
kana, kirkkokahvit.
Iltamessu su 23.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, ehtoollisavustaja 
Johanna Kesti, kanttori Anu 
Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 26.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
ri Raakel Pöyhtäri. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412.
Diakonian ateria to 20.10. 
klo 12, Rajakylän srk-koti. 
Mahdollisuus vapaaehtoi-
seen maksuun. 
Diakonian ateria to 20.10. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vapaaehtoinen 
maksu. Lisätieto-
ja: diakonissa 
Saila Luukko-
nen, p. 040 
5747 092. 
Juttutupa 
ma 24.10. 
klo 11, Kos-
kelan srk-ko-
ti. Tule tapaa-
maan muita aa-
muhartauden ja 
kahvin kera sekä keskus-
telemaan ajankohtaisista 
asioista. Juttutupaan ovat 
tervetulleita kaikki. Keskus-
telemme ajankohtaisista ai-
heista ja vietämme aikaa hy-
vässä seurassa. 
Diakonian aamupala  ke 
26.10. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko.

Tuiran 
seurakunnan 

Yökahvila 
yläkouluikäisille 

pe 21.10. klo 20–23
Tuiran 

kirkossa. 

Diakonian ateria to 27.10. 
klo 12, Rajakylän srk-koti. 
Paikalla mahdollisuus vapaa-
ehtoiseen maksuun.
 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 20.10. ja 
27.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Seniorien laulupiiri to 20.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhdessä 
vanhoja, tuttuja koululaulu-
ja ja hengellisiä lauluja se-

kä virsiä kanttorin 
johdolla! Muka-

na kanttori se-
kä diakonia-
työntekijä 
Päivi Moila-
nen. Kahvi-
tarjoilu! 
Eläkeläis-

ten kerho to 
20.10. klo 13, 

Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa 

kerhoon! Eläkeläisten ker-
ho osallistuu seniorien laulu-
piiriin. Lisätietoja: diakoni Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064. 
Raamattupiiri to 20.10. ja 
27.10.  klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsityökerho pe 21.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Käsityökerho on va-

paaehtoisten seurakuntalais-
ten ylläpitämä kerho. Ker-
hossa jokainen voi tehdä kä-
sitöitä oman kiinnostuksen 
mukaan. Ryhmässä on tehty 
käsitöitä myös diakoniatyön 
myyjäisiin sekä kastesukkia. 
Kerhoon on kaikki käsityön 
harrastajat tervetulleita! 
Tuiran seurakunnan Yökah-
vila pe 21.10. klo 20–23, Tui-
ran kirkko. Yökahvilat tarjo-
avat hauskaa yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille. Yökahvilat 
ovat päihteettömiä ja ener-
giajuomavapaita. Lisätietoja: 
Anssi Putila, p.  050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi. 
Käsityökerho ma 24.10. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 25.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa mu-
kaan Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa. Pääovelta oi-
kealle kiertäen, portaat alas. 
Käsityökahvila ti 25.10. klo  12, 
Koskelan srk-koti. Tule teke-
mään käsitöitä mukavaan po-
rukkaan lähetystyön myyjäisiin 
tai hyväntekeväisyyteen. 
Eläkeläisten kerho Tuiran 
palvelukeskuksessa ti 25.10. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
eläkeläisille. Mukana dia-

Muonamessu
sunnuntaina 23.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Anna-Leena Häkkinen, ehtoollisavustajana 
Pertti af Hällström, kanttori Anu Arvola-Greus, 

Cappella pro Vocale. 
Muonamessu on messu, jonka jälkeen ruokailemme 

yhdessä. Lounas on ilmainen. Tervetuloa!

Vastuunkantajaksi 

joulukahvilaan -infotilaisuus 
     keskiviikkona 9.11. klo 17 Tuiran kirkossa. 

Hyvää mieltä joulun odotukseen!  
Kahvila on avoinna keskiviikkoina 
30.11., 7.12. ja 14.12. klo 12–18 
sekä ke 21.12. klo 13–15. 
Tehtävänäsi on pyörittää 
kahvilatoimintaa sekä 
käsityöputiikkia. 
Kahvilan ja putiikin tuotto käytetään oman 
seurakunnanlähetystyön tukemiseen. 
Tule kuulemaan lisää infotilaisuuteen. 

Tuiran vapaaehtoisten adventtileiri 
pe–su 2.–4.12. Rokuan leirikeskuksessa. 

Tule virkistymään ja hiljentymään Rokuan luontoon. 
Leirille kutsutaan Tuiran seurakunnan työssä mukana 
olevia vapaaehtoisia. Ohjelmaan kuuluu ulkoilua, 
hiljentymistä ja yhdessäoloa. 
Leirin hinta 47 € kattaa matkat, ruokailut, 
majoituksen ja tapaturmavakuutuksen. 
Ilmoittaudu 10.11. mennessä osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.  
Lisätietoja: diakonissa 
Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto ja Tuiran seura-
kunnan vapaaehtoisten lau-
luryhmä. 
Miestenpiiri ti 25.10 klo 18, 
Tuiran kirkko. Arvo Ågren: 

Yhteinen lauluilta kaikille 
ääneen ja sukupuoleen kat-
somatta.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
26.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Kastemessu
Haluatko, että lapsesi kastetaan 

seurakunnan yhteisessä messussa?
Nyt se on mahdollista 

sunnuntaina 4.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Ota yhteys Tuiran päivystävään pappiin, 

p. 044 7884 059 tai kastemessun toimittavaan pappiin 
Anna-Leena Häkkiseen, p. 050 4620 759.
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Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Avoinna ma, ti, to ja pe sekä la 22.10. 
klo 10–14, os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 17.–23.10., sijaise-
na Juha Luokkala. 
Nuortenilta to 20.10. klo 17 
Kestilän kerhokodissa.
Isoskoulutuspäivä la 22.10. 
klo 10 Piippolan srk-kodissa.
Lankapiiri ma 24.10. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Seurakuntakerho: Kesti-
lä: pe 28.10. klo 10 srk-ko-
dissa. Pulkkila: torstaisin 
klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 26.10. klo 10 srk-talos-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä.
Päiväkerho: Pulkkila: pe 
21.10. klo 10 kerhokodissa.
Varhaisnuoret: Pyhäntä: 
Tavastkengän varkkarit to 
20.10. klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Rantsila: Ho-
vin varkkarit to 20.10. klo 15 
Hovin koululla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 23.10. klo 12 ry:llä. 
Kyösti Karppinen ja Pekka 
Huhtala. Pulkkila: Pulkkilan 
ry:n 70-vuotisjuhla su 23.10. 
klo 12.30 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 23.10. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Seurat 23.10. klo 
13 ry:llä. Tapio Mustonen ja 
Aukusti Nevala. 
Kuorot: Pulkkila: kirkko-
kuoro to 20.10. klo 13.30 ja 
Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: lapsikuoro to 
20.10. klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Kappelikuoro to 
20.10. klo 18.30 srk-talossa.

Hailuoto
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  20.–27.10.2016

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Tarinoita maailmalta pe 21.10. klo 12–13 Siivessä. 
Laulamme yhdessä, Henna-Mari Sivula. 

Tarinoita maailmalta pe 28.10. klo 12–13 Siivessä. 
Tovi tarinan äärellä virkistää, avartaa, syventää 

ja hiljentää. Terttu Laaksonen.

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) su 23.10. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen 
kokoontuminen. Weekly gathering for international 
people.  Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.

 

Viikoittaiset 
kerhot

Syyslomaviikolla 43 
ei pidetä muita kerhoja 
kuin Viisasten kerho! 

Päiväkerho 
3–5-vuotiaille keskiviik-

koisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten

 perhekerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 

torstaisin klo 15–16 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla. 

Messu su 23.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.10. klo 17 Ella ja Ville 
Holmilla, Vesanpolku 5. 
Eläkeliitto ti 25.10. klo 11 
srk-salissa. Syyskokous.

Kuollut: Kirsti Helena 
Vähämetsä 85.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 18.10. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille.  

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. kerros. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30, 
Keskustan srk-talo. Tule tutustumaan uuteen kuurojen-
pappiin. Voit tulla keskustelemaan papin kanssa uskon ja 
elämän asioista tulkin kanssa tai ilman tulkkia. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 20.10. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisille mah-
dollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin mes-
suihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mukaan! 
Lisätietoja kuoron johtajalta, Ulla-Maija Aaltomaalta, 
p. 050 5933 378.
Ystäväilta to 20.10. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Oh-
jelmallinen ilta yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. Ter-
vetuloa viettämään ohjelmallinen hetki yhdessä Runo-
lan asukkaiden kanssa. Ohjelmassa hartaus, kahvit ja ai-
heenmukainen työskentely.
Viittomakielinen messu su 23.10. klo 12 Intiön srk-koti. 
Selkokielisen viittomakielisen messun toimittaa kuuro-
jenpappi Päivi Liiti. Kirkkokahvit, vapaaehtoinen maksu 
menee kuuron kummilapsen koulunkäynnin tukemiseen 
Tansanian kuurojenkoulussa.
Viittomakielinen messu su 23.10. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola. Toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti. 
Hyvä tietää -luento pe 28.10. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentoti-
laisuus ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla klo 
9.30. Luennon jälkeen on mahdollista lähteä omakus-
tanteiselle lounaalle Ravintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 27.10.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pääovella. 

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
27.10. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. Vieraana lapsi-ja perhetyön 
diakoni Kari Rekilä.
Naistenryhmä pe 21.10. ja 28.10. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 24.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.

Synnyttääkö 
uskonto 
väkivaltaa?
-paneeli-
keskustelu 
to 20.10. klo 14–16 Oulun yliopistolla, luentosali L6, Pent-
ti Kaiteran katu 5, Oulu. Tule kuulemaan aiheesta isla-
min, kristinuskon ja uskontotieteen näkökulmista. Mu-
kana keskustelemassa ovat uskonnonfilosofian dosent-
ti, akatemiatutkija Aku Visala ja Suomen islamilaisen yh-
dyskunnan imaami Anas Hajjar. Moderaattorina tuotan-
totalouden professori Pekka Kess. Järjestetty yhdessä Ve-
ritas Forum Finlandin, Oulun OPKOn ja Oulun helluntai-
seurakunnan kanssa. 
Elossa-kahavila pe 21.10. klo 19–23.30, Keskustan srk-
talo, Isokatu 17.
Kairos-yhtyeen konsertti "Varjoista valoon" su 23.10. 
klo 19 Oulunsalon kirkko. Ks. ilmoitus s. 14.
OuluGospel pe–su 4.–6.11. Ks. ilmoitus s. 11.
  
JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 22.10. klo 17.30 Tuiran kirkon 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Kuka on Pyhä Hen-
ki? Puhe Niko Seppä ja Tomi Koho. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 26.10. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappelin srk-sali, Yliopistokatu 7. Raamis. 
Oma Raamattu mukaan! 

VALTAKUNNALLISET

Sinun tähtesi
www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu   20.–27.10.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna syysloma-
viikolla ma–pe 24.–28.10., kii-
reellisissä tapauksissa ota yh-
teyttä puhelimitse p. 045 
6381 973. Viikot 44–45 ovat 
myös ns. poikkeusviikkoja 
muuttopuuhien takia, mutta 
olemme kuitenkin tavoitetta-
vissa joko virastolta tai srk-ta-
lolta sekä puhelimitse.
Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 20.10. klo 10 
srk-talossa.  
Kirkkovuoden askelissa lau-
luilta to 20.10. klo 18 
srk-talossa. Ks. il-
moitus.
Friday club 0.–
4.-lk pe 21.10. 
klo 17.30–
19 srk-talos-
sa, monenlais-
ta toimintaa 
ja puuhaa sekä 
raamattuopetus 
ja nyyttärit.
Friday night 5.–7.-lk pe 
21.10. klo 19.15–21 srk-talos-
sa, luvassa monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa sekä raa-
mattuopetus ja nyyttärit.

Kuoroharjoituksia ei ole vii-
kolla 43.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 3.
Käsityöilta ma 31.10. klo 17–
19 srk-talossa ja samalla ko-

koamme Joulun lap-
si -paketteja.

Joulun lap-
si -keräyksen 
tavarat tai 
valmiit lah-
jat toimitet-
tava Marjol-

le pe 21.10. 
mennessä tai 

viimeistään ma 
31.10. klo 17 käsityö-

illassa. Lisätietoa keräykses-
tä Marjolta, p. 045 6381 973. 
Ensi vuoden rippikouluun 
ilmoittautuminen tapahtuu 
to 3.11. klo 16 srk-talossa. Li-

Sanajumalanpalvelus 
su 23.10. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Vietämme 
tuottajien kirkkopyhää ja 
jumalanpalveluksen jäl-
keen tuottajat tarjoavat 
kirkkokahvit srk-talossa.

Joulun lapsi 
-keräyksen tavarat 

tai valmiit lahjat 
toimitettava Marjolle 
pe 21.10. mennessä 
tai viimeistään ma 

31.10. klo 17 
käsityöillassa. 

sätietoa rippikoulusta Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Rauhanyhdistys: Pe 21.10. 
klo 19 Raamattuluokka 
(isät ja pojat) ry:n kodalla 
ja K&A Nikulalla (tytöt), klo 
19 nuortenilta A&J Anttilal-
la. Su 23.10. klo 12 pyhäkou-
lut kk: Räihällä, lk: Tervolla ja 
yp: N&J Oksalla, klo 17 seu-
rat ja laulutuokio ry:llä. To 
20.10. päiväkerho ry:llä klo 
17–18.30, mutta viikolla 43 
ei ole kerhoja.

 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Yhteinen aamiainen 
perjantaina 28.10. klo 7.30–9.15 

seurakuntasalissa. (1 €) 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus pe 21.10. klo 13 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Arja Leinonen, avustaa veteraanikuoro. 
Kirkkokahvit.

Messu su 23.10. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Ulla Koskelo.

Messu su 23.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Liturgi Juha Luokkala, saarna Eero Nuolioja. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Pulkkilan Stellat.

Messu su 23.10. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.

Kastettu: 
Eemil Toivo Johannes Kalaoja (Kestilä), 
Atso Olavi Laukkanen (Piippola)
 
Vihitty: 
Valde Uuno Taneli Karppinen ja 
Veera Sofia Jäntti (Rantsila)

Kuollut: 
Lauri Henrikki Hiltunen 75 (Piippola), 
Timo Olavi Björnholm e. Ojala 51 (Rantsila), 
Kusti Pennanen 87 (Rantsila), 
Mirjam Anttila e. Vikström 88 (Rantsila)

Vihitty: 
Janne Petteri Vehkala 
ja Maria Eveliina Vuoti

Kastettu: 
Mette Aurora Vehkala, 
Onni Mikael Anttila

Hengellisten laulujen 
iltapäivä 
sunnuntaina 23.10. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.

Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa 
hengellisiä lauluja. 

Kahvitarjoilu.

Kirkkovuoden askelissa -lauluilta 
torstaina 20.10. klo 18 srk-talossa. 

Tarjoilua ja arvontaa joulun lapsen hyväksi! 
Tule mukaan laulamaan!

Syyslomaviikolla (vko 43) 
ei ole päivä-, perhe-, ja varhaisnuorten 

kerhoja eikä kuoroja.

Lähetystyöllä myynnissä v. 2017 
seinäkalentereita 10 € / kpl.

Kysy lisää Marketalta, p. 040 8204 301.

Kirpputori
ti–to 8.–10.11. Kestilän srk-kodissa.
Avoinna: ti 9–17, ke 9–16, to 9–18

Pöytävaraukset kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5528 989. Pöytämaksu 1 € / vrk

Lisätietoja Eeva-Liisa Kekkoselta, p. 044 5181 171

Kyläjoulukalenteriin 2016 
voi jo alkaa varaamaan 
omaa ”luukkupäivää” 

Kaisamarjalta: kaisamarja.stockell@evl.fi 
tai p. 040 7430 381. 

Vapaat kalenteripäivät voit myös 
tarkistaa srk:n nettisivuilta.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  
ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Raamatun äärellä -ilta to 
20.10. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Aamupuuro ja ruo-
kajakelu pe 21.10. 
srk-talolla. Aa-
mupala eurol-
la klo 9–10.30. 
Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa 
jaossa klo 10 alka-
en niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Kierrätystori 
avoinna klo 9.30–11. 
Ystävärengas pe 21.10. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. 
Joukko vapaaehtoisia, jotka 
vievät seurakunnan terveh-
dystä mm. laulaen erilaisiin 
paikkoihin. 
Lähetysvintti ma 24.10. klo 
12 Lähetysvintillä. 
Niittypirtin kerho ma 24.10. 
klo 13 päiväsalissa. Mukana 
diakonissa Sinikka. Kahvitar-
joilu. 
Neulekahvila ma 24.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saarnaa 
Ilkka Tornberg, avustava 
pappi Aino Pieskä, kant-
torina Hanna Korri, par-
tiolaisten jumalanpalvelus-
ryhmä.

Kastettu: Aarni Jaakko 
Juhani Jussinniemi, 
Lauri Eetu Johannes 
Lokasaari, Miro 
Johannes Norrkniivilä, 
Lukas Samuel Sillanpää

le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville. 
Kierrätystori ma 24.10. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-

rassa.
Hyvänmielen päi-

väkahvit ti 25.10. 
klo 12 Kotikolol-
la.   Mielenter-
veyskuntoutuji-
en avoin ryhmä, 

johon voit tul-
la mukaan milloin 

vain. Jutellaan, kahvi-
tellaan ja tehdään mukavia 
juttuja yhdessä: tällä kertaa 
Tarja pitää bingoa, jossa pie-

niä palkintoja.
Porinahetki ti 25.10. klo 13 
Jussilassa.
Siioninvirsiseurat ti 25.10. 
klo 18 Leena ja Tapani Leppä-
luodon kodissa, Myllykuja 11.
Seurakuntakerho ke 26.10. 
klo 12 srk-talolla. Ville Weis-
senfelt kertooo uskonpuh-
distuksesta opinnäytetyön-
sä pohjalta.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 21.10. srk-ta-
lolla tuttuun tapaan. 

Syysloma-
viikolla (43) 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja.

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ei 
syyslomaviikolla 24.10.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tervetuloa juttele-
maan!

Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Versot su 23.10. klo 
17 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Hanna-piiri ti 
25.10. klo 18 
Keskustan srk-
talon kokous-
huoneessa.
Ikämiesten raa-
mattu- ja keskus-
telupiiri ke 26.10. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpii-
ri to 27.10. Seurakuntapiiri to 

Operaatio Joulun lapsi – 
paketteja Euroopan köyhimmille 
lapsille Romanian ja Moldovan kyliin
Voit koota Operaatio Joulun lapsi -paketin ja tuoda sen 
keräyspisteeseen 3.10.–13.11. välisenä aikana.  
Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/1183-operaatio-
joulun-lapsi. 

Messu su 23.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Tee-
mu Riihimäki, messudia-
koni Arto Pisilä, kanttori 
Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Sydänyhdistyksen 
laulumiehet, joht. Veik-
ko Kärnä. Lasten kirkko-
hetki kirkon monitoimi-
tilassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

ITÄ Mäkelä, Pirttikuja 6, LÄNSI  
Göös, Teppolantie 280. Raa-
mattuluokka 4.–5.-lk pe 21.10. 
klo 18 Laurila, Noidankuja 1. 
Raamattuluokka 6.–8.-lk pe 
21.10. klo 18 Haapakoski, Pirt-
tikuja 4. Seurat su 23.10. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho  25.10. klo 

27.10. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Varttuneet to 27.10. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 

kempeleenseurakun-
ta.fi. 

Nuoret: Nuor-
ten ilta to klo 
19 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Matti Lahtisen 
ja Maria Eklö-

fin e. Kivelä tai-
detta myynnissä 

Kokkokankaan srk-
keskuksessa Yhteisvastuu-

keräyksen hyväksi. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijöiltä.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 20.10. klo 18.30 

Operaatio 
Joulun lapsi – 
Lahjojen pakkaustalkoot 
ma 24.10. klo 17.30 alkaen  
Lähetysvintillä. Voit tuoda 
paketteihin tarvittavia yksit-
täisiä tavaroita tai tuoda val-
miita paketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romani-
assa ja Moldovassa.  Tietoa 
operaatiosta ja laatikkoaihi-
oita saatavilla Lähetysvintil-
tä maanantaisin klo 12–14 tai 
erikseen sovittuna ajankohta-
na, p. 040 7520 085 / hanna.
korteniemi@evl.fi sekä 
www.joulunlapsi.fi.

Kastetut: 
Sofia Elle Emilia Hyry, 
Olga Aino Adele Vartiainen
Vihityt: 
Ville Samuli Mätäsaho ja 
Erika Anneli Hurskainen
Kuollut: 
Jukka Arvid Ahtimaa 60

12 ry:llä. Perhekerho ke 26.10. 
klo 10 ry:llä. Sisarilta ke 26.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 23.10. klo 16 ry:llä.Syysloma-

viikolla 43 
(24.-28.10.) ei ole 
päivä- ja perhe-

kerhoja eikä varhais-
nuorten kerhoja 

ja kuoroa.

Uudet varhaisnuorten kerhot aloittavat
Tervetuloa pienoismallikerhoon! 
Kerhossa pääset tekemään pienois-
malleja yhdessä muiden kerholaisten 
ja kerhonohjaajien kanssa. Pienois-
mallikerho kokoontuu keski-
viikkoisin 2.11. alkaen 
Kirkonkylän seura-
kuntatalolla klo 17–
18.30. Pienoismalliker-
hon hinta on 10 € / koko kausi. 
Mukaan mahtuu kymmenen 1.–6.-luokkalaista.

Tervetuloa pelikerhoon! Kerhossa pelataan erilaisia pe-
lejä ja tutustutaan eri liikuntajuttuihin. Pelikerho on il-
mainen. Mukaan mahtuu 15 innokasta kerholaista! Peli-
kerho kokoontuu tiistaisin 1.11. alkaen klo 18–19 Kirkon-
kylän seurakuntatalolla.  

Molempiin kerhoihin on ilmoittautuminen 19.–26.10. 
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Kerhoihin il-
moittautuneille ilmoitetaan vielä henkilökohtaisesti.
Muista käydä kurkkaamassa muista kerhoista Kempeleen 
seurakunnan nettisivuilta!

Vapaaehtoisten kiitosjuhla
torstaina 10.11. klo 18 seurakuntatalolla. 

Kaikille seurakunnassa vapaaehtoistyötä tekeville.
Juhlassa tarjolla ruoka ja kakkukahvit sekä ohjelmaa. 

Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi pe 4.11. 
mennessä netissä (www.liminganseurakunta.fi) tai 

marika.kamps@evl.fi tai 044 7521 220 / kirkkoherranvirasto

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Freeim
ag

es

Rakastan sinua – miten sen sanoisin; 
Rakkauden kieli sanoin, sävelin ja tanssin liikkein

Ilta parisuhteelle 
la 12.11. klo 17  Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Illassa mukana muusikko Jari Levy, perhe- ja 
parisuhdeterapeutti Teija Pirnes-Hyvönen sekä 
Oamk tanssinopettaja-
opiskelijat & co. 

Puffetillallinen. 

Uskon yö 
lauantaina 29.10. klo 19–22 Limingan kirkossa. 
"Musiikki uskon ilmentäjänä": 
Taize-lauluja, uusia virsiä, yksinlaulua, Musiikkia 
Arkisesta elämästä ja Suurimman läsnäolosta.

Partio: 24.–30.10. Koulujen 
syyslomalla ei ole partioko-
kouksia. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät  www.
niittykarpat.fi.

Rauhanyhdistys: pe 21.10. klo 
18.30 raamattuluokka 7.–8. 
ry:llä.  Su 23.10. klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.  To 27.10. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Oona Maarit Elisabet 

Käsnänen

Kuollut: 
Urho Seppo Olavi 

Karttunen 55

Virsimessu to 20.10. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava. 
Hartaus pe 21.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri su 
23.10. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hartaus ma 24.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen. 
Ompeluseurat ma 24.10. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 25.10. klo 12 rukoushuo-

neella, Leena Leskelä.
Hartaus ti 25.10. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla, Jouni 
Heikkinen.
Lauluilta ti 25.10. klo 18.30 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la, Jouni Heikkinen, Timo 
Ustjugov.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 26.10. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä, Jou-
ni Heikkinen. 
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 27.10. klo 11 kap-
pelissa, Jouni Heikkinen. Ai-
heena reformaation juhla-
vuosi 2017.
Hartaus to 27.10. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 27.10. klo 
18.30 Marja Leena Savolaisella, 
Vainiotie 5, Jouni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-

talon alakerrassa.
Kuorot: Syyslomaviikolla ei 
kuoroharjoituksia. 
Lapset / perheet: Syysloma-
viikolla ei perhekerhoja. Peu-
haamista Tähtiareenalla ti 
25.10. ja ke 26.10. klo 9.30–
11.30 perhe- ja päiväkerholai-
sille. Alakoululaisille toimin-
taa ti 25.10. klo 18–20 Koorti-
lassa. Ks. ilmoitukset. Perheil-
ta Päivärinteellä Laitasaaren 
ry:n tiloissa to 3.11. klo 18.  
Nuoret / rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 20.10. klo 
11–12.15 yläkoululla ja lukiol-
la. Nuortenilta to 20.10. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Nuorten iltakirkko la 22.10. 
klo 18 kirkossa. Sisältyy rippi-
kouluopetukseen ja isoskou-
lutukseen. Syyslomaviikon 
toimintaa ti 25.10. klo 21–23 
Koortilassa. Ks. ilmoitus. 
Laitasaaren rukoushuo-

Kastettu: 
Niila Elmeri Haho, 
Isla Helmi Karoliina Honkonen, 
Edvin Otava Kakko, 
Selma Sofi Linnea Kytökangas, 
Valtteri Topias Lepistö

Kuollut: 
Ahti Jaakko Bäck 86

Nuorten iltakirkko la 
22.10. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. 
Messu su 23.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov. Elä-
keliiton Pohjois-Pohjan-
maan piirin kirkkopyhä, 
kirkkokahvit ja pienimuo-
toinen juhla srk-talossa. 

ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Ompeluseurat 
ma 24.10. klo 18. Seurakun-
tapiiri ti 25.10. klo 12. Perhe-
kerho torstaisin klo 10–12 (ei 
vko 43). 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 20.10. klo 18.30 ompelu-
seurat Noora ja Elias Luukko-
sella sekä Kati ja Eetu Karp-
pisella. Pe 21.10. klo 19 nuor-
tenilta ry:llä. La 22.10. klo 19 

raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk A. Jokitalo ja 7.–8.-
lk S. Parviainen. Su 23.10. klo 
14 seurat terveyskeskuksessa 
ja klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 20.10. klo 19 sisarilta 
ry:llä. Pe 21.10. klo 19 nuor-
tenilta Muhoksen ry:llä. La 
22.10. klo 19 raamattuluo-
kat: pienet Joensuu, isot Par-
viainen. 

Messu su 23.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Anu Kanerva-aho. Tä-
nä vuonna 70 ja 75 vuot-
ta täyttävien kirkkopyhä, 
juhla srk-talolla.

Syyslomaviikolla, viikko 43 
ei kerhoja ja kuoroja.
Siioninvirsiseurat to 20.10. 
klo 18 Seija ja Juhani Tolosel-
la, Nestorintie 11.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 20.10. osallistuu Siioninvir-
siseuroihin Tolosella.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 25.10. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Hartaus to 27.10. klo 14 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 27.10. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako tyrnä-
väläisille vähävaraisille maa-
nantaisin klo 8.30–9.30 Pö-
milässä. Elintarvikkeita jae-
taan niin kauan kuin kasse-
ja riittää. Puurotarjoilua ei 
ole 24.10.
Seurakuntakerhoa ei ti 
25.10.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Toimintailta pe 21.10. klo 
18.30 ry:llä. Seurat su 23.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja laulutuokio su 
23.10. klo 16 ry:llä.

Sururyhmä
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen 

kuolema kussakin on herättänyt.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin alkaen 8.11. 
Kokoontumiskertoja on viisi. Kellonaika pyritään 

sopimaan kaikille ryhmäläisille sopivaksi. 

Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät 
Salme Kinnunen ja Riitta Pesonen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.11. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi.

EU-kuiva-
elintarvikkeiden jako
Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisille perheille 

keskiviikkona 26.10. 
klo 16–18 
Temmeksen srk-talolla, 
Petäjäsuvannontie 2
torstaina 27.10. 
klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla, 
Mankilantie 1

Seurakuntakerhon 
retki Raaheen 

torstaina 3.11. 
Lähtö klo 9.30 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 16.30 
mennessä. Perillä kirkkoon tutustuminen, ruokailu ja 
kahvit sekä viikkomessu. Tutustumme myös Raahen 

museoon. Osallistumismaksu 10 € / henk. sisältää
 kyydin, ruoan ja pääsymaksun museoon. Mukaan voi 

lähteä, vaikkei olisikaan käynyt kerhossa. 

Ilmoittautumiset 
26.10. mennessä kirkkoherran-

virastoon p. 044 7372 610.

Peuhaamista Tähtiareenalla
ti 25.10. klo 9.30–11.30 perhekerholaisille
ke 26.10. klo 9.30–11.30 päiväkerholaisille
Pääsemme uudella Tähtiareenalla peuhaamaan 
ja leikkimään PALJON erilaisia leikkejä ja kisoja!
…Satujumppia, keppihevoskisoja, varjoleikkejä, 
heittokisoja, onnenpyörän pyörittämistä ja 
pomppulinnassa hyppimistä… Ja tarjoilua!
Tervetuloa perheineen peuhuihin ja voitte 
ottaa ystäviänne ja tuttavianne myös mukaan.
Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetyö

W
ikip
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Sydämen kirkon juhlissa
Kempeleen vanha kirkko on 

minulle se sydämen kirk-
ko, määrittelee Satu Ka-
lermo kirkon merkitys-

tä itselleen istuessaan 325-vuo-
tiaan kirkon juhlissa viime sun-
nuntaina.

Varhaisimmat muistot kirkos-
ta liittyvät joulukirkkoihin 1970- 
ja 1980-luvuilla. 

– Joka kerta piti jännittää, 
mahtuuko istumaan, sillä kirkko 
oli aina täysi, Kalermo muistaa.

Talvitakki pidettiin yllä koko 
jumalanpalveluksen ajan. Joskus 
saarna tuntui lapsesta pitkältä, 
mutta äiti kaukaa viisaana varasi 
niitä hetkiä varten taskuun suk-
laakonvehteja.

– Erityisesti kirkon maalauk-
set jäivät minulle mieleen lapse-
na, Kalermo sanoo.

Palat koottiin isoksi tilataide-
teokseksi, joka ripustettiin yläas-
teen seinälle. 

– Mahtaako seinävaate olla 
vielä tallella.

Kirkko on tuttu paikka myös 
Tarmo Turuselle.

Kirkon seinien suojassa Tu-
runen on päässyt ripille, mennyt 
vihille ja saatellut monia läheisiä 
viimeiselle matkalle. 

– Itse rakennuksessa puhutte-

levinta on saarnatuoli. Se on hie-
no kokonaisuus tiimalaseineen 
kaikkineen.

Tärkeintä kirkossa ovat
sinne tulevat ihmiset
Kempeleen kirkkoherra Kimmo 
Helomaa paljasti, mikä hänestä 
on Kempeleen vanhassa kirkos-
sa tärkeintä.  

– Tärkeintä ei ole tukipilarira-
kenne, ei hieno saarnatuoli, eikä 

hieno tunnelma, jollainen vain 
tällaisessa vanhassa puukirkossa 
voi olla. Eivät edes Toppeliuksen 
ja Granbergin maalaukset – vaan  
kirkkoon tulevat ihmiset. 

– Ihmisiä varten kirkko on 
rakkaudella rakennettu, ihmisiä 
varten sitä on rakkaudella ylläpi-
detty. Tänne kempeleläiset ovat 
325 vuoden ajan saaneet tulla Ju-
malan kasvojen eteen iloineen ja 
suruineen. 

– Ihmisellä on yleensä hyvä 
kaukonäkö: muissa maissa sijait-
sevien kaupunkien aarteet tie-
dämme hyvin. Oman kunnan 
aarteita siinä ihan silmien alla ei 
aina ole helppo huomata. Joskus 
aarteen huomaa vasta sellaisen 
menettäessään.

Juhlajumalanpalveluksen ko-
lehti kerättiin Ylivieskan kirkon 
jälleenrakentamishankkeelle.

MINNA KOLISTAJA

Toki hän on oppinut arvosta-
maan Kempeleen uudessa kirkos-
sa muun muassa hyviä istuimia ja 
lämpimyyttä, mutta vanha kirk-
ko on edelleen ykkönen: 

– Se on minulle ainoa oikea 
kirkko. Rakas paikka, sanoo van-
hassa kirkossa konformoitu ja vi-
hille mennyt Kalermo. 

– Hienoa, että saimme Aske-
leet-kuorolaisina olla juhlista-
massa tätä hetkeä, Satu Kaler-
mo ja Sirkku Kangastalo tote-
sivat Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa juhlakahveja juo-
dessaan.

Myös Kangastalo on päässyt 
ripille vanhassa kirkossa. 

Mieleen on jäänyt muisto, joka 
liittyy yläasteen käsityötunteihin: 

– Kävimme kirkossa etsimäs-
sä jonkin yksityiskohdan, joka pi-
ti kirjoa villakankaan palalle. Itse 
valitsin saarnatuolin päällä ole-
van kyyhkyn.

Ihmisiä varten kirkko 
on rakkaudella 
rakennettu, ihmisiä 
varten sitä on 
rakkaudella ylläpidetty. 
Tänne kempeleläiset 
ovat 325 vuoden ajan 
saaneet tulla Jumalan 
kasvojen eteen iloineen 
ja suruineen. 

Kimmo Helomaa

Kempeleessä juhlittiin sunnuntaina yhtä Suomen vanhimmista puukirkoista. Kempeleen vanha kirkko vihittiin käyttöön liki päivälleen 325 vuotta sitten, 18.10.1691. 
Juhlajumalanpalvelus täytti sekä uuden että vanhan kirkon. Juhla jatkui Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Tarmo Turunen oli mukana Taika-tyttärensä kanssa.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Vanhaan kirkkoon mahtui vain osa juhlajmessuun tulleista. Kuva ja ääni välitettiin 
myös uuteen kirkkoon.

Sirkku Kangastalolla ja Satu Kalermolla on monia vanhaan kirkkoon liittyviä 
muistoja.


