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Kaukovainion 
viimeiset seppeletalkoot

Kaukovainion kappelissa tehtiin havuseppeleitä hiukan haikeissakin tunnelmissa, 
sillä kappeli jää pian pois käytöstä. Seppeleitä ahkeroidaan ensi vuonna uusissa tiloissa, 

toteavat Irma Pekkala ja Marja Miettunen.  » 6

Jumalalla on isän sydän   » 11

Ennakkoäänestys 
uudesta tuomiorovastista 

alkoi vilkkaasti Oulussa
» 12–13, 24

Pois kaavamaisista 
sukupuolirooleista

» 2–3

Radikaalipapin 
muistelmat 
paljastavat kirkon 
muuttumisen       » 4–5

Komeaääninen 
Abraham Ojanperä 

oli aikansa 
julkkis   

» 4–5

Nuori urkuri Eerik 
Ohtamaa soittaa 
Kiimingissä Bachia  » 5

Paavi Franciscus 
juhli Tukholmassa 
reformaatiota          » 9
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Pääkirjoitus

Isä, älä myöhästy 

Seurakuntien varhaisnuorisotyössä 
ei haluta tukea kaavamaisia 

sukupuolirooleja

Sukupuolitietoisesta kasva-
tuksesta peruskouluissa on 
syksyn aikana käyty run-
saasti keskustelua. Koulu-

jen on ensi vuoden alusta lähti-
en laadittava tasa-arvosuunnitel-
ma. Tavoitteena on tiedostaa ste-
reotyyppisiä sukupuolikäsityksiä 
ja purkaa niitä.

Kirkkohallituksen varhais-
nuorisotyön asiantuntijan Kat-
ri Vappulan mukaan sukupuoli-
suuteen liittyvät kysymykset poh-
dituttavat myös koululaisten pa-
rissa työskenteleviä seurakuntien 
työntekijöitä. 

– Seurakunnissa halutaan tie-
toisesti kiinnittää huomiota sii-
hen, ettei tueta liian stereotyyp-
pisiä sukupuolirooleja, Vappula 
toteaa.

Sanoissa halutaan
olla tarkkoja
Tuiran seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Sanna Tervo muiste-
lee saaneensa itse lapsena lahjak-
si Richard Scarryn Iloisen sana-
kirjan, jossa esiteltiin ammatteja 
eläinhahmojen avulla. Kaikkien 
muiden ammattien edustajat oli-
vat miespuolisia, mutta mukana 
olivat naispuoliset ”sairaanhoita-
jatar” ja ”opettajatar”. 

Lisäksi yhdessä kuvassa äiti te-
ki keittiössä ruokaa. 

– Kyllähän tällaiset ohjaavat 
ajattelua. Aika on todella muut-
tunut menneistä vuosikymme-
nistä, Tervo kommentoi.

Tervon mukaan keskustelu su-
kupuolitietoisuudesta on vaikut-
tanut seurakunnissa siten, että 

Isyys ei ole kortti, jonka voi pelata sitten kun tah-

too. Se on pelattava silloin, kun vanhemmuus al-

kaa ja kun siihen kutsutaan.

Lapsen aika ei ole huomenna, eikä vanhem-

muutta voi aloittaa sitten, kun sille on aikaa tai 

itseä sattuu huvittamaan. Tämä on samanaikai-

sesti sekä armollista että vaativaa. Jos lapsella on 

isä, ei riitä selitykseksi, että katsotaan muutaman 

vuoden päästä tai sitten kun olet vähän isompi. 

Aikaa on annettava tänään.

Yhteiskunnassa on kova paine muuttaa perhe-

vapaakäytäntöä, joka ei ole hyvä kenellekään. Se, 

että pikkulasten hoidosta vastaavat lähes pelkäs-

tään naiset, näkyy nuorten naisten heikoissa työl-

listymisnäkymissä ja palkkakehityksessä. Se näkyy 

myös siinä, että yhä edelleen miehestä tulee nais-

ta helpommin etävanhempi, jos parisuhde päät-

tyy eroon. Liian moni lapsi 

elää elämää, jossa isän rooli 

on toimia äidin juoksupoika-

na tai vastaavasti äiti häärii 

isän perinteisen naiskuvan 

vankina.

Yksilölliset erot ovat aina 

suuremmat kuin sukupuol-

ten erot. Äiti ei ole sukupuo-

lensa perusteella tärkeämpi vanhempi, eikä isälle 

kuulu vapautta tai vastuuta yhtään sen kummem-

min kuin äidillekään.

Opetushallitus patistaa opettajia kohtaamaan 

oppilaansa ennen kaikkea yksilöinä: sukupuoliin 

perustuvaa jaottelua pitää pyrkiä välttämään. 

Myös seurakunnissa tulisi toimia samoin. 

Jumalan edessä on vain yksilöitä, ei minkään 

roolin suorittajia.

Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö ovat avainasemas-

sa, kun tuetaan vanhempia heidän kasvatustyös-

sään. Seurakuntien tuleekin aktii-

visesti miettiä, miten perhe-

työ ottaa huomioon sen, 

ettei ole olemassa mitään 

tietynlaista äitiyttä tai 

isyyttä.

Jumalan 
edessä on 
vain yksilöitä, 
ei minkään 
roolin 
suorittajia.

Vastarannan Kiiski 

Ahdas 
lokerointi pois

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

työntekijät miettivät esimerkiksi 
omia sanavalintojaan. Niillä ha-
lutaan korostaa kaikkien osalli-
suutta, tunnetta siitä, että kaik-
ki kuuluvat joukkoon. Puheilla ei 
haluta sulkea lapsia liian ahtaisiin 
lokeroihin.

Tervo ja Vappula ovat molem-
mat sitä mieltä, ettei koulumaail-
man ja seurakuntien varhaisnuo-
risotyön välillä ole merkittävää 
eroa sukupuolisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelyssä.

Kasvua tuetaan 
yksilöstä käsin
Vappula toteaa, että kirkon kasva-
tuksen linjauksessa pidetään las-
ten ja nuorten kasvun tukemisen 
lähtökohtana jokaisen omaa per-
soonaa ja kasvua omana itsenään.
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Agnostikkoillat – aikaansa edellä
Kolumni

Oletko a) gnostikko b) 
agnostikko? Entä a) 
teisti tai b) ateisti? 

Tämä oli puujal-
kavitsi, mutta vastaavia kysy-
myksiä on esitetty suomalaisil-
le tuoreessa Kirkon nelivuotis-
kertomuksessa. 

Selvityksen luvut kertovat, 
että ainoastaan 33 prosent-
tia uskoo kristinuskon opetta-
maan Jumalaan. Lisäksi 19 pro-
senttia kertoo uskovansa Ju-
malaan ”eri tavalla kuin kirk-
ko opettaa”.

Kohdatessani jälkimmäiseen 
ryhmään lukeutuvia utelen, 

mitä kirkko heidän mielestään 
opettaa. Usein seurauksena on 
laadukas keskustelu ja jopa pää-
seminen samoille linjoille. Dia-
logiin, vuorovaikutukseen pyr-
kiminen on tärkeää aikana jol-
loin mormonit, Jehovan todista-
jat ja luterilaiset herätysliikkeet 
menevät suomalaisten käsitteis-
sä helposti sekaisin.

Näissä keskusteluissa tulee 
mennä rohkeasti kirkollisen 
mukavuusalueen ulkopuolel-
le. Tästä esimerkkinä ovat ou-
lulaisten pappien taannoin jär-
jestämät Agnostikko-illat, joissa 
kristinuskon perusteemoja käsi-

teltiin kriittisen rehellisesti. 
Illat saivat kiitosta avoimuu-

destaan, mutta herättivät myös 
suuttumusta. Lopulta niiden si-
sällön tutki myös tuomikapitu-
li, tosin lähes jälkiseuraamuk-
sitta. Jotain tehtiin siis oikein.

Agnostikkoillat olivat 

muutenkin edistyksellisiä. Ne 
edustivat varhaista, nyt yleis-
tyvää kirkollista pop-up-toi-
mintaa. Kirkollisessa konteks-
tissa pop-up voidaan määritel-
lä uusien työtapojen ennakko-
luulottomana etsimisenä ih-
misten tavoittamiseksi.

Pop-up-toiminnan tarkoi-
tuksena ei ole aloittaa uusia työ-
muotoja, vaan luoda laadukkai-
ta kohtaamisia kirkon kanssa. 

Tulevaisuuden kannalta nä-
mä projektit ovat niin tärkeitä, 
että ne ansaitsevat oman lukun-
sa seuraavassa kirkon nelivuo-
tiskertomuksessa.

Maria Poussu, Karla Rekilä, Kasimir Rekilä, Venla Laine, Joakim Saarinen, Patrik Saarinen, Silja Alajuuma ja Jenna Heikkinen kävivät kaikki Pateniemen kokkipyhäkoulua. Arkistokuva on vuodelta 2013.

JAN AHONEN
helsinkiläinen tuottaja, pastori 

Keskusteluissa 
tulee mennä 
rohkeasti kirkollisen 
mukavuusalueen 
ulkopuolelle.

K i r ko n ku va p a n k k i  /   S anna K r o o k

siitä mistä on. Tietyntyyppiseen 
toimintaan saattaa kuitenkin hel-
posti hakeutua tietyn sukupuolen 
edustajia, hän pohtii.

Seurakuntien varhaisnuori-
sotyössä halutaan Vappulan ha-
vaintojen mukaan tehdä sekä 
kaikille yhteistä toimintaa että 
omaa, eriytynyttä toimintaa ty-
töille ja pojille. 

Erillistä toimintaa perustel-
laan sillä, että sen kautta on mah-
dollista vahvistaa varhaisnuorten 
kasvua omassa sukupuoli-identi-
teetissään.

– Tytöt saattavat haluta jutel-
la esimerkiksi naiseksi kasvami-

sen asioita omassa porukassaan, 
Vappula sanoo.

Toiminnan
lähtökohtana on ikätaso
Tervo kertoo, että Tuiran seura-
kunnan varhaisnuorten leireillä 
toimintoja ei ole saunomista lu-
kuun ottamatta eriytetty suku-
puolen mukaan. 

Ohjelman suunnittelu lähtee 
hänen mukaansa lasten ikätasos-
ta ja siitä, että erilaisista asioista 
kiinnostuneille on tarjolla muka-
vaa tekemistä.

– Jos ohjelmassa on esimerkik-
si askartelua, pyrimme siihen, et-

tä tekemistä on sekä sellaiselle, jo-
ka jaksaa näperrellä, että sellaisel-
le, joka ei jaksa.

Tervo muistelee vuosien ta-
kaista tapausta, jolloin hän oli 
varautunut jouluaskartelupajaan 
tarvikkeilla, joista oli tarkoitus 
tehdä enkelin puku. Pajaan tuli 
pelkkiä poikia, ja he protestoivat: 
”mä en tee mekkoa!” 

Tervo kertoo saaneensa pojat 
mukaan askarteluun muistut-
tamalla heitä siitä, että housui-
hin pukeutuminen on täkäläisen 
kulttuurin tapa, ja että muualla 
maailmassa miesten vaatetus voi 
hyvinkin muistuttaa mekkoa.

Lapselle on 
taattava kasvurauha
Seurakunnissa ei Tervon mu-
kaan haluta myöskään häivyttää 
tai kieltää sukupuolisuutta. 

– Lasta ei pidä painostaa liian 
varhain sellaiseen, mihin hän ei 
ole valmis. Kirkossa pidetään tär-
keänä kasvurauhan ajatusta: että 
aikuisten maailmaa ei tuoda lii-
an varhain lapsen elämään. Su-
kupuolisuuteen liittyviä asioita 
on tärkeää käsitellä lapsen kyp-
syystason mukaisesti.

TEIJA LIUKKO

Kirkossa pidetään 
tärkeänä kasvurauhan 
ajatusta: että aikuisten 
maailmaa ei tuoda 
liian varhain lapsen 
elämään. 

Sanna Tervo

– Jokainen on ainutlaatuinen 
ja sukupuolisuus on osa sitä ai-
nutlaatuisuutta. Sukupuoli ei 
määritä kiinnostuksen kohteita, 
ja jokainen saa olla kiinnostunut 
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Muut mediat

ISÄLLÄ ON AINA ollut tietty vaikeus 
siinä, miten suhtautua lapsiinsa. 
Hänelle ei ole ollut selvää, olemmeko 
me vertaisia ihmisolentoja vai 
jotain muuta. Siihen on varmasti 
vaikuttanut se,  että hän menetti 
oman isänsä nuorena. Ehkä hän ei 
ole tiennyt, millainen  isä hänen 
pitäisi olla. 
Silti kotonamme on aina halittu 
ja pusittu, ja isä kutsuu minua 
yhä pupuksi.

Toimittaja Reetta Rönkä isästään, 
uutisankkuri Matti Röngästä 

Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä 11/2016.

Ensi vuonna Limingas-
sa nostetaan esille laulun-
opettaja ja laulaja Abra-
ham Ojanperä. Oman ai-

kansa valtakunnallisen kuu-
luisuuden kuolemasta tuli tänä 
vuonna kuluneeksi sata vuotta.

Ojanperän elämästä kootaan 
Abrahamin pidot -ooppera, joka 
kantaesitetään Limingan museo-
alueella 10. elokuuta. 

Aikaa ensi-iltaan on yhdek-
sän kuukautta, mutta valmiste-
lut ovat jo hyvässä vauhdissa. 

– Tämä on sen mittakaavan 
produktio, että kaikki innokkaat 
pääsevät varmasti mukaan, kan-
nustaa oopperan ohjaaja Helena 
Tornberg.

Vapaaehtoisia tarvitaan niin 
lavalle kuin lavan taakse, lipun-
myyntiin, ennakoiviin järjestely-
tehtäviin, tarjoiluun ja väliaika-

Näkemyserot  ovat osa kirkkoa
Nuori ja vanhempi teologi pohtivat pappien radikalisuutta - onko sellaista?

Limingassa muistellaan Ab raham Ojanperää 

Kesällä 1974 Heikki Pal-
mu oli juuri valmistunut 
ja muuttanut perheensä 
kanssa Ouluun. Tarkoitus 

oli aloittaa työ opiskelijapappina 
ja juurtua pohjoiseen. 

Tie nousi kuitenkin pystyyn: 
tuomiokapituli ei suostunut vih-
kimään pappia, joka tunnettiin 

vasemmistolaisena ja aseistakiel-
täytyjänä.

Turkulainen pastori, kirjai-
lija Heikki Palmu on kirjoitta-
nut nuoruutensa aikaa kuvaavan 
muistelmateoksen Oulussa kou-
lusa – 60-lukulaisen muistelmat. 
Teoksessa hän hyödyntää fiktio-
ta ja faktaa ja avaa tarinallaan ik-

kunaa 1960- ja 1970-lukujen Suo-
meen ja kirkolliseen elämään. 

Palmun kirja julkaistiin viime 
keväänä.

Tutkijatohtori Eetu Kejonen 
luki Palmun kirjan ja toteaa, et-
tä hänelle, 80-luvun alussa synty-
neelle 70-luvun aatteelliset kysy-
mykset näkyvät etäisinä. 

Yhteistä ovat unelmat parem-
masta maailmasta.

    
Heikki Palmu määriteltiin ai-
koinaan 60-lukulaiseksi radi-
kaalipapiksi ja sosialistipapiksi. 
Missä on papin radikaalisuuden 
rajat nykyisin? 

Eetu Kejonen: Uusin esimerk-

ki eräänlaisesta radikalismista 
lienee eräiden pappien ilmoitta-
ma halu vihkiä samaa sukupuol-
ta olevia pareja avioliitoon uuden 
avioliittolain tultua voimaan. Tä-
män on tulkittu horjuttavan kir-
kon yhteisiä linjauksia. Nyt täy-
tyy katsoa, mitä avioliittolain voi-
maan tultua tapahtuu – millaisia 

Haastateltavien taustalla olevat tekstit löytyvät Rauhan Tervehdyksistä vuodelta 1974. Ne eivät liity Heikki Palmuun. 

esityksiin. 
Aabrahamin pidot on yksi 

Suomi 100 vuotta -juhlavuoden 
tapahtumista. 

Oopperan tekijät haluavatkin 
esitellä vanhaa Liminkaa kau-
neimmillaan. Esille tuodaan ai-
kakauden esineitä ja pukuja, joita 

Abraham Ojanperän kotitila Aappola on toiminut muistokotina vuodesta 1917. 
Elokuussa esitettävä Abrahamin pidot -ooppera tuo pihapiiriin paljon kävijöitä.
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Ihmisiä

Nuori urkuri konsertoi

M
in

n
a K

o
listaja

Eerik Ohtamaa saa harjoitella Kiimingin seurakuntakeskuksen uruilla 
aina kun ehtii ja aina kun salissa ei ole ohjelmaa.

Kiiminkiläinen Eerik Ohtamaa meni ensimmäiselle 
pianotunnilleen 9–10 vuotta sitten ja ilmoitti jo ala-
koululaisena vanhemmilleen ryhtyvänsä urkurik-
si. Nyttemmin 15-vuotias Ohtamaa opiskelee Oulun 

konservatoriossa sekä pianon että urkujen soittoa. 
– Isä lupasi ostaa kotiin urut, jos pääsen konservatorioon 

opiskelemaan sivuaineena urkujensoittoa. Nyt meillä on Pu-
dasjärven kappelin entiset sähköurut.

Urut tuntuivat Ohtamaalle luontevalta instrumenttivalin-
nalta. Valintaa eivät ihmettele ikätoverit, enemmänkin vart-
tuneempi väki.

Urkuja Eerik on päässyt soittamaan jopa Helsingin tuo-
miokirkossa esiintyessään keväällä Helsingin urkupäivillä.

– Olen kuunnellut aika paljon hyviä urkureita ja urku-
musiikkia. Esikuvani on Christian Ahlskog, haluaisin jos-
kus olla yhtä hyvä kuin hän, Ohtamaa sanoo urkujensoiton-
opettajastaan.

Klassista musiikkia kuuntelevan Eerikin säveltäjäsuosikki on 
Johann Sebastian Bach. Pääasiassa Bachia Ohtamaa esittääkin 
lauantaina, ensimmäisessä omassa konsertissaan Kiimingissä.

Konsertissa kuultavista teoksista hänellä on suosikki ylit-
se muiden: Bachin D-molli fuuga.

Nuotteja siinä on 8–9 sivullista. Ohtamaa soittaa kuiten-
kin mielellään ulkomuistista. 

– Silloin huomaa itse paremmin, miltä soitto kuulostaa ja 
mitä voi tehdä muokatakseen sitä vielä paremmaksi.

Ohtamaa aikoo Madetojan musiikkilukioon. 
– Mitä sen jälkeen, en tiedä. Mutta haaveena on, että mu-

siikista voisi tulla ammatti.

MINNA KOLISTAJA

Eerik Ohtamaa esittää Bachin, Franckin ja Boëlmann urkuteoksia 
la 12.11. kello 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy.

Miten vietät isänpäivää?Gallup
Kysyimme Oulun keskustassa liikkuneilta, onko isänpäivä 
jäänyt äitienpäivän varjoon ja millaisia perinteitä heidän 
perheessään on kuulunut isänpäivään.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Isänpäivällä on suuri merkitys. 
Viemme aina isälle aamiaisen 
vuoteeseen. Isänpäivä ei ole yh-
tään sen vähempi päivä kuin äi-
tienpäivä. Kaikki isät eivät halua 
lounaille tai teatteriin. Jokainen 
viettää päivän niin kuin haluaa. 
Meillä mies toivoo rauhaa ja rak-
kautta.

Heli Sundquist, Oulu

Lapsuudenkodissani on aina 
tehty isälle aamupala. En koe, 
että isät jäisivät vähemmälle 
huomiolle. Isänpäivä on sellai-
nen perheen yhteinen päivä, ei 
siihen tarvitse hirveästi tapah-
tumia. Jos minusta tulee joskus 
isä, toivon että lapset muistavat 
edes jotenkin.

Teemu Jylkäs, Rovaniemi

Tarjoamme isänpäivänä ruo-
an aikuisille lapsillemme. Kun 
lapset olivat pienempiä, kävim-
me porukalla ulkona syömäs-
sä. En tunne, että isänpäivä jäisi 
vähemmälle huomiolle. Minun 
lapsuudessani päivää ei vietetty, 
se taisi tulla tavaksi vasta 70-lu-
vun lopulla. 

Juhani Karinkanta, Oulu

Kirkon julistus on 
ollut aika usein 
vaitonaista, mutta 
diakonia on tärkeää. 
Diakonin virka on 
Uudessa testamentissa 
vahvemmin 
dokumentoitu kuin 
papin virka.

Heikki Palmu

toivotaan saatavan lainaan myös 
yksityishenkilöiltä. 

Vapaaehtoisia kaivataan  
myös kaunistamiseen
Limingan museon välittömäs-
sä läheisyydessä sijaitseva Aab-
raham Ojanperän kotitila Aap-
pola on toiminut muistokotina 
vuodesta 1917. Aappola esittelee 
laulajan kodin lähes sellaisenaan 
kun se oli sata vuotta sitten.

– Abraham Ojanperä arvos-
ti kauneutta, joten museon piha-
alueella voisi olla kukka-asetel-
mia. Näihin kaunistustehtäviin 
tarvittaisiin myös vapaaehtoisia 
käsipareja, Tornberg vinkkaa.

Aabrahamin pidot -ooppera 
esitetään kuusi kertaa elokuisen 
viikonlopun aikana. Joukkokoh-
tauksiin tarvitaan paljon eri-ikäi-
siä avustajia. 

Vapaaehtoistehtävistä kiinnos-
tuneet voivat tutkia tehtävätar-
jontaa osoitteesta www.vapaaeh-
toistyö.fi/liminka. 

– Kaikkia tarvitaan rummut-
tamaan tapahtumaa. Lipun-
myynti aukeaa jo tässä kuussa, 
Helena Tornberg vinkkaa. 

ELSI SALOVAARA

Perjantaina 11. marraskuuta 
kello 18 kuullaan luento Abraham 
Ojanperästä Heikki Sarvela -salissa 
(Linnukkatie 5). 
Kello 19 julkistetaan oopperan 
pääosien esittäjät. Kello 20 on 
vanhan ajan köörikonsertti 
Limingan kirkossa. Köörikonsertissa 
kuullaan myös oopperavirren 
ensiesitys. Konsertin tulot käytetään 
oopperan kokoamiseen. Lisätietoja 
ilmoituksessa sivulta 22.

Limingassa muistellaan Ab raham Ojanperää 

seuraamuksia vihkivät papit koh-
taavat?

Heikki Palmu: Pappien, eikä 
muidenkaan kirkon työntekijöi-
den enemmistöä kuvaa sana radi-
kaalisuus vaan varovaisuus. Kysy-
jän kanssa pyritään olemaan sa-
maa mieltä. Jopa kaikkien kanssa, 
vaikka se on mahdotonta.

Onko kirkossa toisinajattelemi-
sen vaje vai ennemminkin ky-
vyttömyyttä olla samaa mieltä?

EK: Nykyisen seksuaalisuut-
ta koskevan keskustelun myötä 
on tullut entistäkin selvemmäk-
si, että kirkossa on vahvaa jakau-
tumista. Tässä mielessä nähtävis-
sä on tiettyä kyvyttömyyttä olla 
samaa mieltä, vaikka homosek-
suaalisuuteen liittyvät kysymyk-
set eivät lienekään kovin näkyviä 

seurakuntien päivittäisessä arjes-
sa. Toisaalta kirkossa on mielestä-
ni aistittavissa eräänlainen vahva 
konsensuksen hakemisen perin-
ne, mikä voi näkökulmasta riip-
puen olla sekä siunaus että taak-
ka. 

HP: Ollaanhan me paljossa sa-
maa mieltä. Miksi pitäisi olla kai-
kessa? Ihmiset ovat erilaisia ja eri-
mielisiä – ovat olleet aina. En kai-
paa kloonattua yksimielisyyttä.

Ovatko kiistat, jotka syntyivät 
kirkon piirissä 1960-luvulla, nyt 
aiheita, joista ei enää kehkeydy 
kärhämää? Mitkä aiheet ovat 
taaksejääneitä?

EK: Ainakin erilaiset suhtau-
tumistavat kommunismiin ja sen 
marxilaiseen eetokseen lienevät 
menneen talven lumia. Itse muis-
tan juuri ja juuri Berliinin muu-
rin murtumisen. 

Samoin suhtautuminen pasi-
fismiin ja maanpuolustukseen ei 
ole enää suuri jakolinja – onhan 
meillä yleisesti hyväksytty sivii-
lipalvelus. Tosin uusia kärhämän 
aiheita on noussut pinnalle, ku-
ten vaikkapa juuri seksuaalisuu-
teen ja sukupuoleen liittyvät ky-
symykset. Kullekin ajalle riittää 
omia kiistoja. 

HP: Kirkon kiistoista on koko-
naan jäänyt taakse aikanaan ko-
va erimielisyys eronneitten pari-
en vihkimisestä. 60-luvun kiistat 
olivat selvemmin poliittisia. Aika 
paljon oli kypäräpappeja ja vas-
tapuolella sitten me vasemmisto-
laiset.

Julistaako nykyajan kirkko sor-
retuille vapautusta vai antaako 
se ruoka-apua ilman eetosta?

EK: Kirkko on parhaimmil-
laan profeetallinen ja luova ääni 
nykyisinkin. Hyvä esimerkki täs-
tä on vastikään laajalti uutisoitu 
kirkonkellojen soittaminen Alep-
pon uhrien muistolle.  

Myös lähetystyössä ja diako-
niassa tehdään hyvää työtä sor-
rettujen ja osattomien parhaaksi. 
Toisaalta kirkko on usein läsnä 
siellä, missä vahinko on jo tapah-
tunut – kuten lama-Suomen ruo-
kajonoissa ja suuronnettomuuk-
sien lohduttajana. Toki tällainen 
rinnalla kulkeminen on myös tär-
keä osa kirkon tehtävää.

HP: Jeesus julisti sorretuille 
vapautusta. Hän sai teeman Van-
han testamentin profeetoilta. Kir-
kon julistus on ollut aika usein 
vaitonaista, mutta diakonia on 
tärkeää. Diakonin virka on Uu-
dessa testamentissa vahvemmin 
dokumentoitu kuin papin virka. 

RIITTA HIRVONEN

Heikki Palmun ja Eetu Kejosen 
haastattelu julkaistaan 
kokonaisuudessaan 
Rauhan Tervehdyksen nettilehdessä 
www.rauhantervehdys.fi 

Uusin esimerkki 
eräänlaisesta 
radikalismista lienee 
eräiden pappien 
ilmoittama halu vihkiä 
samaa sukupuolta 
olevia pareja 
avioliitoon uuden 
avioliittolain tultua 
voimaan.

Eetu Kejonen
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Kappeli käyttökieltoon 
 Kaukovainion kappeli ei enää jatkossa ole lähetyspiirin tukikohta, 
 mutta seppeleitä pyhäinpäiväksi tehdään jatkossakin

Kaukovainion lähetyspiirin 
perinteisiä pyhäinpäivän 
havuseppeleitä valmistet-
tiin tänä vuonna kahtalai-

sissa tunnelmissa. 
Iloisina siitä, että vapaaehtoi-

sia seppeleiden värkkääjiä riitti ja 
uusiakin tuli mukaan. Murheel-
lisina siitä, että tuttu ja rakkaak-
si tullut kokoontumistila on käy-
tössä enää loppuvuoden ajan.

Kaukovainion kappeli asete-
taan käyttökieltoon vuodenvaih-
teessa sisäilmaongelmien vuoksi.

Seurakunnalliseen toimintaan 
hankitaan tulevaisuudessa tilat 
joko Kaukovainiolle valmistu-
vasta kauppakeskuksesta tai ker-
rostalon kivijalasta. 

Yhden–kahden vuoden siirty-
mäajaksi on etsitty korvaavia ti-
loja.

Diakonian aamupuuro on jo 
siirtynyt Karjasillan kirkon ti-
loihin. Sieltä löytyvät kokoon-
tumistilat myös eläkeläisten ker-
holle sekä sudanilaisten kristit-
tyjen raamattupiirille ja hartaus-
hetkille.

Varhaisnuorten kerholle ja 
perhekerholle löytyy korvaavat 
tilat alueen koulujen ja palvelu-
kotien tiloista. Myös lähetyspii-
rille pyritään löytämään kokoon-
tumistila Kaukovainion alueelta.

Jokasunnuntaisista messuis-
ta Kaukovainion alueella saate-
taan luopua. Kerran kuukaudes-
sa tai merkittävimpinä kirkolli-
sina pyhinä jumalanpalvelus voi-
taisiin pitää esimerkiksi Hiirosen 
palvelukodin juhlasalissa tai Ou-
lun ammattikorkeakoulun kon-
serttisalissa. 

Torstai-iltoihin saatetaan pa-
lauttaa viikkomessut tai kahden 
vartin kirkkohetket Karjasillan 
kirkossa.

Tilat vaihtuvat,
lähetyspiiri pysyy
– Tämä on ollut meille kirk-
ko keskellä kylää, tiivistää Arvo 
Tiitto.

– Kappeli on ollut kuin toinen 
koti, jatkaa Alli Alapiessa.

Irma Pekkala,  Marja Miet-
tunen, Rauno Laitila Arja Lämsä 
ja Marjaana Kallio nyökkäilevät. 

He kaikki pitävät selvänä, että 
yli 40 vuotta sitten perustetun lä-
hetyspiirin toiminta jatkuu, vaik-
ka tilat vaihtuvat. 

– Ihan toivottomalla mielellä 
ei tarvitse olla, onhan uusia ko-
koontumispaikkoja mietitty ak-
tiivisesti. Tärkeää on, että Kauko-
vainiolla säilyy toimintaa. Monel-
le kulkeminen on haaste tai suo-
rastaan este, Miettunen näkee.

Hän – kuten moni muukin lä-
hetyspiiriläisistä – sanoo jäävänsä 
kaipaamaan seurakunnan perhe-
yhteyttä. Yhteisöä, johon on ollut 
helppo tulla.  

– Yhteisö on ollut tiivis, tun-
nemme toisemme pitkältä ajalta. 
Toisaalta yhteisö on ollut myös 
avoin: uudet on aina toivotettu 
mielihyvin mukaan toimintaan.

Merkittäviä summia
lähetystyön hyväksi
Lähetyspiirin viimeiseksi tapah-
tumaksi Kaukovainion kappelil-
la jäävät 10. joulukuuta pidettä-
vät joulumyyjäiset.

– Perinteiseen tapaan meiltä 
saa puuroa, laatikoita, leivonnai-
sia, käsitöitä sekä arpoja, joissa on 
hyvät voitot, lähetyspiiriläiset lu-
paavat.

Joulumyyjäisillä on saa-
tu koottua lähetystyön hyväksi 

yleensä reilut 2000 euroa. Myös 
pyhäinpäivän seppeleiden myyn-
nistä on saatu kokoon merkittävä 
summa, toista tuhatta euroa. 

– Parhaimmillaan seppeleitä 
on tehty liki 190, lähetyspiiriläi-
set muistelevat.

Seppeleitä tehdään jatkossa-
kin. 

– Mennään tekemään vaikka 
Lämsänjärvelle ja myymään hau-
tuumaan portille, mutta pitkään 
jatkunutta perinnettä ei katkais-
ta. Näitä halutaan haudoille, jou-
lukoristeiksi ja onpa ostettu ar-
kunkin päälle laitettavaksi, Ala-
piessa, Miettunen, Lämsä ja Miet-
tunen kertovat.

Loppuvuoden 2016 kappelilla 
on toimintaa ennalta sovitun mu-
kaisesti. Viimeinen messu kappe-
lissa pidetään 18. joulukuuta.

MINNA KOLISTAJA

Tärkeää on, että 
Kaukovainiolla säilyy 
toimintaa. Monelle 
kulkeminen on haaste 
tai suorastaan este.

Marja Miettunen

Oulun seurakunnat etsivät parhaillaan myös Rajakylässä 
uutta tilaa Tervakukkatien seurakuntakodin tilalle. He-
ti vuoden alusta jumalanpalveluksia ryhdytään järjestä-
mään Palokan seurakuntakodissa Parkettitiellä eikä enää 

Rajakylässä.
Tervakukkatien seurakuntakoti suljetaan sisäilmaongelmien 

vuoksi.
Uusien tilojen tulisi soveltua muun muassa perhe- ja päiväker-

hotoimintaan sekä diakoniatyön käyttöön. 

Talkoilla valmistetut havuseppeleet haudoille ja joulukoristeiksi ovat olleet Kaukovainion lähetyspiirille merkittävä keino kerätä rahaa lähetystyön hyväksi. Irma Pekkala, Riitta Tiitto, Marja Miettunen ja Arja Lämsä 
urakoivat pyhäinpäivän alla seppeleitä viimeistä kertaa Kaukovainion kappelilla.

Rajakylässäkin etsitään uutta tilaa

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

Alli Alapiessalle Kaukovainion kappeli 
on ollut kuin toinen koti.
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• 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

Myydään hautakiviä

Etelä-Afrikassa kirkko ei 
ole vain uskon osoituksen 
paikka vaan myös aktiivi-
nen toimija yhteisössä, sa-

noo eteläafrikkalainen Musa 
Zakwe, joka kiersi vastikään Ou-
lun seudulla Suomen Lähetysseu-
ran vieraana. 

Lähetysseura on tehnyt pitkään 
yhteistyötä eteläisessä Afrikassa 
paikallisten järjestöjen kanssa. 

Yksi kumppanijärjestöistä 
on KwaZulu Natalin provinssin 
kristillinen neuvosto, jonka vara-
toiminnanjohtaja Zakwe on. 

KwaZulu Natalin provinssin 
kristillinen neuvosto on paikal-
listen kirkkojen ja kirkollisten 
järjestöjen muodostama organi-
saatio. 

Järjestön tavoitteena on auttaa 
provinssin kirkkoja vastaamaan 
alueen haasteisiin. 

Suomen Lähetysseuran kanssa 
se on tehnyt yhteistyötä vuodesta 
2009. Yhteistyöhön kuuluu myös 
vierailuvaihtoa, mikä toi Zakwen 
Suomeen. 

– Kumppanijärjestöt toimivat 
hyvin itsenäisesti ja omaehtoises-
ti. Lähetysseuran rooli ei ole oh-
jata järjestön toimintaa vaan kul-
kea rinnalla ja toimia mahdollis-
tajana, kertoo Lähetysseuran ete-
läisen Afrikan alueellisena kehi-
tysyhteistyökoordinaattorina toi-
miva Saara Kalaluka. 

Kirkko on 
kansan äänitorvi 
Kirkon rooli Etelä-Afrikassa ero-
aa suuresti länsimaisesta. Kirkko 
on siellä tärkeä tavallisen kansa-
laisen oikeuksien ajaja ja heidän 
etujensa lobbaaja.

Käytännössä KZN:n kristil-
linen neuvosto pyrkii vaikutta-
maan muun muassa toimimalla 
kansan äänitorvena hallituksen 
ja päätöksentekijöiden suuntaan 
sekä kommentoimalla ja ehdot-
tamalla lakimuutoksia. 

Kristillinen neuvosto on ollut 
aktiivinen esimerkiksi maaoike-
uksiin sekä terveystoimeen liitty-
vissä kysymyksissä. 

Valtaapitäviin kohdistuvan 
vaikuttamistyön lisäksi kirkko 
pyrkii auttamaan yhteisön jäse-
niä ruohonjuuritasolla. 

Kirkollisen neuvoston ohjel-
missa on huomioitu heikoim-
massa asemassa olevat. Neuvosto 
pyrkii esimerkiksi parantamaan 
naisten asemaa yhteisössä ja toi-
mimaan lapsityövoimaa vastaan. 

Etelä-Afrikan väkivaltainen 
historia on Zakwen mukaan jät-
tänyt jälkensä moneen. Kristil-
linen neuvosto onkin aloittanut 
ohjelman, jossa monenlaisia hen-
kisiä haavoja ja arpia käsitellään 

Työtä rauhan ja 
yhteisön puolesta  

ryhmässä psykologian ja sielun-
hoidon keinoin. 

– Eteenpäin voi mennä vain 
puhdistautumalla menneestä, 
Zakwe sanoo. 

Rajat eivät saisi
estää ihmisten auttamista 
Vaikka apartheidin päättymisestä 
on jo 22 vuotta, valtio on yhä jäl-
leenrakennusvaiheessa ja monen 
haasteen edessä. 

Etelä-Afrikkaan arvioidaan 
tulleen jopa miljoonia tulijoi-
ta muun muassa sodan jaloista. 
Zakwen mukaan kasvaneet pako-
laismäärät ovat lisänneet muuka-
laisvihaa.

KwaZulu Natalin provins-
sin kristillinen neuvosto on ki-
ristyneessä ilmapiirissä pyrkinyt 
auttamaan maahan tulleita sekä 

muuttamaan vallitsevia asenteita. 
– Pitää tarkastella syitä, mik-

si ihmiset lähtevät pakoon ja ylit-
tävät rajoja. Kirkon on katsotta-
va myös rajan toiselle puolelle, ei 
vain kotimaahan. Vaikka maal-
la on rajat, niiden ei pitäisi estää 
ihmisten auttamista, Zakwe ko-
rostaa. 

Etelä-Afrikassa kirkko onkin 
ollut muun muassa järjestämässä 
rasismin vastaisia mielenosoituk-
sia sekä tarjonnut suojaa ja turvaa 
ihmisille. 

Zakwe on tietoinen pakolaisil-
mapiirin kiristymisestä Suomes-
sakin. 

– Maat voisivat ottaa oppia 
toistensa virheistä ja onnistumi-
sista, hän toivoo.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI 

Musa Zakwe kävi Suomessa ensimmäistä kertaa Suomen Lähetysseuran vieraana. 

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Palvelukotiin
Tarjoamme ikäihmisille 

tehostettua asumispalvelua 
palvelukodeissamme Oulussa 
ja Kempeleessä.  Meillä on heti 

vapaita paikkoja, kysy lisää!

SINULLA ON VAPAUS 
VALITA KOTISI 

PALVELUSETELILLÄ!

 TIEDUSTELUT: 
Puh. 040 769 8615/Outi
www.caritaslaiset.fi

Muut seurakunnat

To 10.11. klo 18.30 Opetuslapseus- ja rukousilta, Marja Sivonen, Hannu 
Murhu, aihe: Pyhän Hengen täyteys. Pe 11.11. klo 19 Helmi (nuortenilta). 
Su 13.11. klo 11 Isänpäivän perhekirkko, ”Hyvä paimen”, Outi Huczkowski, 
Mervi ja Antti Tokola, perhekirkkobändi, kahvitarjoilu. Ke 16.11.  
klo 18 Varkki-ilta, retki Edeniin. To 17.11. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto 
Wotschke, Janica ja Miika Kaunismäki, Shekinah Glory ylistysryhmä. La 
19.11. klo 13 Naistenpäivä, Kyllikki Koskela. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 12.11. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 13.11. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Juan ja Katja Castillo, 
Maranatha. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 14.11. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 16.11. 
klo 17 Soppakirkko (Ovet avautuvat klo 16.30). 

To 17.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 12.11. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. Ma 14.11. klo 16.00 Majakka-Kahvio. Ti 15.11. 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 (parittomilla viikoilla)
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 perhejumalanpalvelus
ja isänpäiväjuhla
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
English translation always available

”Tavoitatko sinä Jumalan syvyydet? Ymmärrätkö 
ääriään myöten Kaikkivaltiaan suuruuden?.” (Job. 11:7)
La 12.11.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattu-

tunti Anne Heimo ja saarna Eila Maunu klo 13 ruokailu. La 19.11.2016 klo 11 sapattijuma
lanpalvelus, raamattutunti Eila Maunu ja saarna Seppo Putkonen klo 13 ruokailu. 
Aamun sana  ja rukous ti ja to klo 11. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Etelä-Afrikassa kirkko on merkittävä 
tavallisten ihmisten asioiden ajaja

• Lähes koko 1900-luvun jälkipuoliskon Etelä-Afrikassa noudatetun 

rotuerottelupolitiikan jäljet ovat yhä selvästi nähtävissä.

• Pahimpia kipupisteitä on maanomistus. Vuonna 1913 mustilta vie-

tiin lailla kaikki maat. Rotuerottelun päätyttyä säädettiin laki maa-

omaisuuden palautuksesta, mutta noin 90 prosenttia maasta kuu-

luu yhä valkoisille, joita on väestöstä vajaat 10 prosenttia.

• Lähetysseura tukee KwaZulu-Natalin maakunnassa Healing of Me-

mories -hanketta ulkoministeriön kehitysyhteistuella. Useista kirk-

kokunnista koostuva ekumeeninen elin yrittää saada valkoiset 

maanomistajat ja maattomat mustat keskustelemaan ja rakenta-

maan sovintoa. Se auttaa myös vääryyttä kärsineitä löytämään oi-

keat kanavat asian käsittelyyn ja avustaa oikeudenkäynneissä.

Lähde: Suomen Lähetysseura

Maanomistus hiertää yhä

A nna - Mar i  K i l p i j ä r v i
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Tämän ajan 
isät jäävät toi-
vottavas-
ti muis-
tiin per-

heen arkeen osallistuvina, 
aktiivisina kasvattajina. Kan-
nustan jokaista nykyistä ja 
tulevaa isää ottamaan reilus-
ti vastuuta lasten kasvattami-
sesta ja perheen arjen raken-
tamisesta.

Tapaan työssäni paljon 
perheitä. Olen myös itse suu-
ren perheen isä. Isyys on koke-
nut viime aikoina suuren mur-
roksen. Isältä odotetaan aiempaa 
enemmän perheen arkeen osallis-
tumista. 

On hienoa, että tänä aikana juu-
ri isyyden merkitystä on nostettu. On 
lapsen ja koko perheen etu, että isä on 
vahvasti mukana arjessa.

Koko perheen kannalta on tärkeää, 
että vanhemmilla menee keskenään 
hyvin. Lapsen koti on vanhempien vä-
lisessä suhteessa.

 
PEKKA KAINUA

lapsi- ja perhetyön asiantuntija Oulusta

Toivon, että nykypäivän isät jäävät 
aikakirjoihin lastensa arjessa ja 
juhlassa läsnä olevina isinä.  Ettei 
olisi enää etäisiä isiä – sellaisia, 
etteivät lapset tietäisi, mitä hei-
dän isänsä ajattelevat ja kokevat.

Toivon läsnäoloa ja empatiaa 
isiltä. Empaattisten isien kautta 
maailmaan tulee myös empaat-
tisia lapsia ja nuoria. 

PÄIVI SALMESVUORI
kirkkohistorioitsija Helsingistä

Histori-
aa ei syn-
ny toivei-
den avulla, 
mutta optimistisesti toivon, et-
tä isät vastaavat nyt huutoon pa-
remmin kuin ennen. 

Aiemmin isät ovat olleet kau-
kana perheen ytimestä, siitä, jos-
sa lapsista kasvaa ihmisiä ja jos-
sa heitä kasvatetaan hankalaa elä-
mää varten.

Meitä vanhempia isiä yhdis-
tää usein huono omatunto sii-
tä, että meidän olisi pitänyt 
olla lähempänä lapsiamme, 
kun he olivat pieniä. Nykyi-
sin tapaa isiä, jotka uskalta-
vat mennä lähelle lapsiaan. 
Sitä on ihana katsoa. 

Itse katselen taaksepäin 
aktiivista työtäni kasvattaja-

na, mutta samalla ymmärrän, 
että koskaan ei ole liian myö-

häistä olla hyvä isä.

JAAKKO LÖYTTY
muusikko Ylöjärveltä  

Millaista perintöä toivoisit nykypäivän isien 
jättävän seuraaville sukupolville?

Limingan 
jouluavustukset
haussa vielä
tällä viikolla
Limingan seurakunnan kaut-
ta jaetaan joulun alla pieniä ta-
loudellisia avustuksia limin-
kalaisille vähävaraisille lapsi-
perheille sekä muille vähäva-
raisille.

Jouluavustusta haetaan jo-
ko täyttämällä avustuslomake 
Limingan seurakunnan net-
tisivuilla (www.liminganseu-
rakunta.fi) tai diakoniatyön-
tekijän vastaanotolla. Hake-
mus pitää tehdä viimeistään 
13. marraskuuta.

Yritykset ja yksityishenkilöt 
voivat lahjoittaa lahjakortteja 
joko kauppoihin tai palvelun-
tarjoajille, esimerkiksi partu-
riin, uimahalliin tai vastaaviin. 
Lahjoittajat voivat olla yhtey-
dessä 14.11. mennessä diakoni 
Ritva Sassaliin (0447521227 tai 
ritva.sassali@evl.fi).

Viime vuonna yksityisiltä ja 
yrityksiltä saatiin lahjakortteja 
3 600 euron arvosta.

Oulunsalossa 
ylijäämäruokaa 
lapsiperheille 

 
Oulunsalon Salonkartanos-
sa on ryhdytty lahjoittamaan 
vanhusten palvelukeskuksen 
asukkailta ylijäävää ruokaa 
alueen lapsiperheille. 

– Olin aiemmin töissä Sa-
lonkartanossa sairaanhoita-
jana ja huomasimme, kuin-
ka paljon ruokaa menee huk-
kaan. Jäimme miettimään, 
miten ruoan voisi hyödyntää, 
kertoo Oulunsalon seurakun-
nan diakonissa Maija Sivula.

Vanhusten palvelukeskuk-
sesta ilmoitetaan diakonia-
työntekijälle, jos ruokaa on 
jäänyt ja minkä verran. Seura-
kunnalla on tiedossa perheet, 
joilla on tarvetta valmiille ruo-
alle. Uudenlainen yhteistyö 
aloitettiin syyskuun lopussa.

Lea Ansamaalle 
Vuoden 
raittiusteko 
-tunnustus 
Raittiuden Ystävät ry on anta-
nut Vuoden raittiusteko 2016 
-tunnustuksen jaetusti Ylen 
Inhimillinen tekijä -ohjelmal-
le ja oululaiselle blogisti Lea 
Ansamaalle. 

Lea Ansamaa palkitaan 
Tähtien tuiketta -blogissaan 
julkaisemastaan kirjoitukses-
ta Anna lapselle raitis joulu – 
tai koko elämä. 

Vuoden raittiusteko -tun-
nustus myönnetään 14. kerran 
osana raittiusviikon ja ehkäi-
sevän päihdetyön viikon oh-
jelmaa. Viikkoa vietetään tä-
nä vuonna 7.–13.11. 

Toivon, että tämän päivän isät kertovat nuorilleen, miten 
nuori kansallisvaltio Suomi on ja myös sen, että kansal-
lisvaltio on eurooppalaista perua ja juurta. Senkin toi-
voisin isien kertovan, että Suomea ei olisi ilman Ruot-
sia ja Venäjää. 

Kohta sata vuotta täyttävä Suomi on tullut kriisien 
ja vaikeuksien kautta yhdeksi maailman parhaaksi ja 
rikkaimmaksi maaksi. Se velvoittaa meitä puhumaan 
vieraille ihmisille. Oma isäni ei osannut kieliä. Kun 
tapasimme kerran Kajaanissa kongolaisen miehen, 
isäni harmitteli, ettei pysty puhumaan hänelle mitään.

Minä sanoin isälleni: ”Hymyile hänelle.”
Toivon, että isät neuvovat lapsiaan puhumaan vieraille. Hymyileminen on 

hyvä asia.
Näen jo nyt sen muutoksen, että tämän päivän isät eivät pelkää koskettaa 

lastaan. Myös isien ja poikien välillä on hellyyttä ja sitä pidetään normaalina. 
Näin ei ollut minun lapsuudessani. 

Osalle vanhemmista ja joillekin meistä koskettaminen on silti yhä vaikeaa. 
Se johtuu historiasta.

MARKKU HEIKKINEN
 dokumenttielokuvaohjaaja Kajaanista 

RIITTA HIRVONEN

Toivon, että tämän päivän isät 
oppivat käsittelemään tuntei-
taan niin, ettei nyrkkejä tarvit-
taisi. Että kirjoittaisimme his-
toriaa isistä, jotka puhuvat 
enemmän, jotta tunteet eivät 
ylikuormittuisi.

Historia voisi kertoa mie-
histä, jotka hakevat rohkeasti 
apua, jos he ovat ottaneet väärän toimintamallin, 
väkivallan, käyttöönsä.

Olisi hienoa, jos tämän ajan isistä puhuttaessa ker-
rottaisiin vanhemmista, jotka tukevat ja kannustavat 
lapsiaan, tsemppaavat heitä eivätkä etsi lapsistaan vi-
koja. 

Autoritääristen isien sijaan puhuttaisiin pehmeistä 
isistä, jotka juttelevat paljon lastensa kanssa – tekevät 
vanhemmuutta yhdessä puolisonsa kanssa.    

PASI MALINEN
Via Vis – väkivaltatyön projektipäällikkö, Vuolle Setlementti ry

Läsnäoloa 
ja lähelle 
tulemista
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Paavin vierailu piti 
kokea paikan päällä
Maailmanlaajuinen re-

formaation merkki-
vuosi on alkanut vai-
kuttavasti. Paavi Fran-

ciscus vieraili loka-marraskuun 
vaihteessa Ruotsissa kahdessa 
paikassa, Lundin tuomiokirkossa 
ekumeenisessa jumalanpalveluk-
sessa ja Malmössä ekumeeniseen 
juhlaan ja katoliseen messuun.

Oululainen pastori, rovas-
ti Veijo Koivula osallistui Mal-
möön tilauksiin, joissa kansalai-
set muun muassa yltyivät hurraa-
maan paaville.

Päällimmäisen hurmoksen 
laskeuduttua Koivula pohtii, mil-
laisia ekumenian askelia kahden 
kristillisen kirkon tapaamisessa 
lopulta todellisuudessa otettiin, 
jättiläisen askelia vai paljon pie-
nempiä.

– Malmön Areenalla istuessa-

ni peilasin tilannetta viidensadan 
vuoden takaiseen taisteluun, sii-
hen, kun Luther ryhtyi teeseillään 
arvostelemaan katolista kirkkoa. 
Messussa koin hyvin vahvasti, 
että jotain uutta on nyt tapahtu-
massa. 

– Paavi Franciscus on rohkea 
ja nöyrä kirkon uudistaja, mutta 
luonnollisesti kirkkojen lähenty-
misen taustalla on myös pitkäai-
kainen työ, jota kirkot ovat teh-

neet sekä rukouksessa että oppi-
neuvotteluissa.

Kirkollisen Kotimaa-lehden 
toimittaja Olli Seppälä kirjoit-
ti paavin vierailusta näin: Ku-
ka olisi uskonut, että katolisen 
kirkon pää tulee muistamaan 
Lutherin teesien naulaamisen 
500-vuotispäivää, reformaation 
alkua. Pirstaloihan reformaatio 
läntisen kirkon. 

Jaatko sinä tällaisen ihmet-
telyn? 

– Kyllä paavin matkaa voi pi-
tää uuden aikakauden merkkinä. 
Malmössä sain Ruotsissa ilmes-
tyvän katolisen Signum-lehden 
tuoreen numeron, jossa on paa-
vi Franciscuksen haastattelu. Sii-
nä hän kertoo erittäin lämpimäl-
lä tavalla niistä luterilaisista ihmi-
sistä, joihin hänellä on jo nuoruu-

Kyllä paavin 
matkaa voi pitää 
uuden aikakauden 
merkkinä. 

Veijo Koivula

Paavi Franciscus piti puhetta Malmön Areenan ekumeenisessa juhlassa. Paaville hurrattiin ja hänen nimeään huudettiin.

Ku va t :  Ve i j o  Ko i v u la

destaan asti ollut läheiset suhteet. 
Myös nämä ystävyydet ovat 

varmasti edistäneet paavin eku-
meenista asennoitumista.

Oliko tässä vierailussa nähtävis-
sä jotain erityistä, kun ajatellaan 
kristittyjen yhteyttä ruohonjuu-
ritasolla? Eikö tavallisten kris-
tittyjen kannalta iso, todellinen 
uudistus ja muutos ole vasta se, 
kun katoliset ja luterilaiset voi-
vat nauttia ehtoollista yhdessä?

– Paavi Franciscuksen viesti 
ykseyden rakentamisesta oli hy-
vin kirkas eikä hän osoittanut sa-
nojaan vain piispoille ja papeille 
vaan kaikille kristityille. 

Yhteinen ehtoollinen ei ole 
ekumenian väline vaan tavoite. 
Sitä kohti kuljetaan rukoukses-
sa ja Raamatun lukemisessa – se-
kä köyhistä ja kärsivistä huoleh-

timisessa, kuten paavi Malmös-
sä kehotti.

 
Miksi sinä haluaisit olla läsnä 
Malmössä etkä tyynyt lukemaan 
uutisia paavista? 

– Mielestäni tässä oli kyse niin 
ainutlaatuisesta ja historiallisesta 
ekumeenisesta juhlasta, että ha-
lusin katolilaisten ystävieni kans-
sa olla siellä mukana iloitsemassa. 

Majapaikkanamme oli Taast-
rupin katolinen pappila Tanskan 
puolella. Myös siellä sain kokea 
vahvaa yhteyttä ja vieraanvarai-
suutta.

RIITTA HIRVONEN

Reformaationa tunnettu ajanjakso 
alkoi, kun Martti Luther julkaisi 95 
teesiä anekaupan väärinkäytöksiä 
vastaan 31.10.1517. 

Malmön stadionille saapuessaan paavi pysähtyi useaan kertaan tervehtimään lapsia 
sekä pyörätuoleissa olleita ihmisiä.

Naispappeuden hyväksy-
misestä on kulunut mar-
raskuussa  30 vuotta.

Pitkään valmisteltu 
päätös tehtiin 6.11.1986 kirkollis-
kokouksessa Turussa.

Muutama päivä myöhemmin, 
13. marraskuuta  ilmestynees-
sä Rauhan Tervehdyksessä sil-
loinen päätoimittaja Marjaana 
Knuutila saattoi huokaista pää-
kirjoituksessa näin: "Perjantaina 
päättynyt kirkolliskokous ei ollut 
niin myrskyisä kuin ennakoitiin.  
Oikeastaan se ei ollut myrskyisä 
lainkaan."

Päätoimittaja toivoi pääkirjoi-
tuksen lopussa, että naispappeu-

"Myrskyä ei tullut, 
vaikka erimielisyyttä oli"

desta eri tavoin ajattelevat kyke-
nevät tekemään työtä rinnakkain.

Eiköhän tästä selvitä, kannus-
ti lehden päätoimittaja. Hän si-
teerasi vielä erään henkilön to-
teamusta siitä, että kirkolla on 
tärkeämpääkin tekemistä kuin 
kiistellä siitä, kuka saarnaspönt-
töön saa kiivetä.

Pääkirjoitus loppui sanoihin: 
Riitelyyn ei ole aikaa, sillä kir-
kolla on vastuu hädässä olevista 
jäsenistään.  

Kuvituksen lehtiartikkelit ovat 
Rauhan Tervehdyksestä 13. mar-
raskuuta 1986.

RIITTA HIRVONEN

Naispappeus 30 vuotta
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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

ja perhetyön sihteeri Mari Jääs-
keläinen Karjasillan seurakun-
nasta. Omien isien ja pappojen 
lisäksi meillä kaikilla on yhtei-
nen Taivaan Isä, jolle voimme 
aina jutella. 
Klo 10 jumalanpalvelus Salois-
ten kirkosta.

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

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 13.11. klo 8.45 Isänpäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lap-
si- ja perhetyön sihteeri Mari 
Jääskeläinen Karjasillan seu-
rakunnasta. Omien isien ja 
pappojen lisäksi meillä kaikil-
la on yhteinen Taivaan Isä, jol-
le voimme aina jutella.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 13.11. klo 9.45 Isänpäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lapsi- 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–
19, la klo 18.
Su 13.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Kuusamon kirkosta. Vir-
ret: 148:1,4, 131, 315, 276, 225, 
163:2, lisäksi Taizé-laulu "Val-
vomaan ja rukoilemaan"

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

Tilaa Rauhan Tervehdys lahjaksi!
Vuositilauksen hinta on 35,20 euroa. 

Tilaaminen onnistuu soittamalla numeroon 
044 5626 450  tai laittamalla sähköpostia 

toimitus@rauhantervehdys.fi

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

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

Herättäjän päiviä: su 20.11. klo 10.00 messu ja seurat Karjasillan kirkos-
sa, Nokelantie 39, Oulu, su 20.11 klo 10.00 messu Vihannin kirkossa ja 
seurat seurakuntatalolla 
Siionin virsiseurat: to 10.11. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä 
salissa, pe 11.11. klo 18.00 Liepeen pappilan väentuvassa, Pudasjärvi,  
su 13.11 klo 18.30 keskustan seurakuntatalossa, Tiilitie 1, Kempele
Miesten adventtitapaaminen: “Nyt ihmettelen tässä” la 10.12. Kainuun 
Opistolla Tahvintie 4, Paltamon Mieslahti. Tied. ja ilm. Kainuun Opistolle 
044 2990826 kurssisihteeri@kainuunopisto.fi Yhteiskuljetus lähtee 
Oulusta la 10.12. Kuljetukseen ilm. Pertti Taimistolle 045 841 4700, 
pertti.taimisto@mail.suomi.net
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 13.11. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Matti Rahja.
Ke 16.11. klo 14 Toimintapiiri.

Ilmoitus Rauhantervehdykseen 18.8.2016 
 
Yhdistykset-palstalle 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
Koko:  2 palstaa  x  n. 30 mm 
Paikka: Yhdistykset-palsta 
 
Logo:  
 
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 

 
 
 

  ISRAEL -ilta  Hannele Kivinen de Fau 
Ti 23.8. klo 18 Oulun Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34 
Vieraana pastori Michael Yaron Tehilat-Yah-seura- 
kunnasta tulkkinaan tj Ilkka Vakkuri. Musiikkia!   
Oulun seudun Israelin ystävät                                Tervetuloa! 
 

 
 

ISRAEL-rukousilta
kesk. 16.11. klo 18  
Vanhan pappilan 
Rovastinsali, Asemakatu 6. 
Vieraana Heimo Mattila.  
Tervetuloa kuuntelemaan ja 
rukoilemaan yhdessä!
järj. Oulun seudun Israelin ystävät

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.

Pe 11.11. klo 17.30–19.30 Donkkis Big Night Maikkulan kappelissa,  
Kangaskontiontie 9.
rukoushuoneella, Koulukatu 41
to 10.11. klo 18 Kohtaamispaikkailta Ossi Kantola ”Milloin sielunhoidosta, 
voisi olla sopiva apu”.
Ke 16.11. klo 17 Ilosanomapiiri 
Pe- la 18.–19.11. Kansanlähetysopistokurssi, sielunhoitajan eväät,  
Ossi Kantola ja Tuula Kärki. 

Palveluja tarjotaan 

Su 13.11. klo 17. Keskustan srk-talon
Iso sali, Isokatu 17 Oulu.

Puhe pastori 
Martti Heinonen.

Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Aiheena: Miten valvoa elämän kou-
lussa oikein?

     Sunnuntain 
 Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 13.11. klo 15

Timo Hakkarainen, Ilkka Keränen 
& Juhani Seppänen.

Tuomiokirkkoseurakunta

Tarjoilua  Tervetuloa!

Puolivälinkankaan
suuralueen

Asukasyhdistys ry.

Senioreiden asiointipalvelut 
edullisesti: mm. virasto- ja 
kauppa-asiat, ulkoilu tai 
lämmin ruoka tuvalta kotiin.
Hinta vain 10€/h.
Tiedustelut: 044 3457 902

artturintupa.wordpress.com

Millainen isä sinä oikein olet?

Isänpäivä on erilainen si-
tä viettäville. Toisille se on 
lämmin ja turvallinen. Toi-
sille tuskainen tai surun sä-

vyttämä. 
Joillekin sana isä on koko-

naan merkityksetön, vailla to-
dellista sisältöä.

Kaikille kuuluu kuitenkin 
kristikunnan yhteinen rukous 
Isä meidän. 

Kuinka sitä rukoilee isätön 
tai isän nujertama? Ehkä soper-
taen, hapuillen. Joillekin taivai-
nen Isä on taas se todellinen isä, 
kaikkein turvallisin.

Isä meidän -rukouksen sisäl-
lä saa isätönkin kokea isän rak-
kautta ja turvaa. 

Rukous on portti rajoittu-
neesta ja rikkinäisestä maail-
masta Jumalan valtakuntaan.

Rukous kutsuu minusta esiin 
lapsen, luottavaisen lapsen. Isä-
tön löytää kotiin.

Aina en kuitenkaan löydä ko-
tiin. Sanon ”Isä meidän” petty-
neenä ja haavoittuneena ja ky-
syn samalla: Millainen isä si-

nä oikein olet? Jätit minut yksin! 
Oletko julma, välinpitämätön tai 
onko sinua ollenkaan? Silloin Isä 
meidän on rukousta karheimmil-
laan, pelkkää parahdusta vain.

”Isä meidän” sanon kuitenkin 
ja ihmettelen. 

Elämäni myötä- ja vastamä-
essä rukous on seuranani. Se ei 
tyhjene lupauksesta milloinkaan: 
minulla on Isä! 

Isä on kanssani, Isä on vierel-
läni, Isä on luonani ja lähelläni. 
Isä minun ja Isä meidän kaikkien. 

Tulkoon huominen!

JAANA RÄNTILÄ

Hiippakuntasihteeri Jaana Räntilä 
kirjoittaa isistä ja Isä meidän 
-rukouksesta teoksessa 
Rukousten kirja.  

K i r ko n ku va p a n k k i  /  I l p o  O k ko n e n

Kirkolliskokousta voi seurata suorana 

Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon ylin päättävä 
elin, kirkolliskokous, on 
perjantaihin saakka kool-

la Turun kristillisellä opistolla. 
Kokousta voi seurata suorana, 

linkki lähetykseen on osoitteessa 
sakasti.evl.fi. Twitterissä aiheesta 
keskustellaan tunnuksella #kir-
kolliskokous.

Kirkolliskokous keskuste-
lee viikon aikana muun muassa 
avioliittolain muutoksesta joh-

tuvista toimenpiteistä seurakun-
nissa. 

Käsittelyssä on myös kirkon 
tuore nelivuotiskertomus vuosil-
ta 2012–2015. Sen mukaan suo-
malaiset toivovat kirkolta arvois-
ta nousevia puheenvuoroja.

Arkkipiispa Kari Mäkinen 
pohtikin avajaispuheessaan kir-
kon roolia yhteiskunnan haastei-
den ja maailmanpolitiikan kes-
kellä. 

Perheenyhdistämisen mah-

dottomuus ja paperittomien ti-
lanteen lohduttomuus ovat Mä-
kisen näkemyksen mukaan asioi-
ta, joiden osalta Kristuksen kirk-
ko ei voi olla vaiti eivätkä seura-
kunnat toimettomia. 

– Kyse on Jumalan luomien 
ja lunastamien ihmisten arvon 
puolustamisesta. Ihmistä ei jä-
tetä silloinkaan, kun hän joutuu 
yhteiskunnan ulkopuolelle.

ELSI SALOVAARA
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2. Piet. 3: 8-14, 18
Älkää, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle 
yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat 
vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele 
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin 
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on 
kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua 
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki 
kääntyisivät.
    Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä 
taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet 
palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja 
kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut 
aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia 
onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa 
teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan 
päivää ja jouduttavat sen tuloa - tuon päivän, 
joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja 
taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta. 
Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen 
luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta 
maata, joissa vanhurskaus vallitsee.
    Rakkaat ystävät! Kun te tätä kaikkea odotatte, 
pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi 
havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi ja 
teillä olisi rauha. Kasvakaa meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. 
Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään 
asti. Aamen.

Matt. 25: 1-13
Jeesus puhui tämän vertauksen:
    ”Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. 
Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat 
lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi 
heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat 
lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa 
öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi 
mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä 
kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta 
keskellä yötä kuului huuto: ’Ylkä tulee! Menkää 
häntä vastaan!’ Silloin kaikki morsiusneidot 
heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. 
Tyhmät sanoivat viisaille: ’Antakaa meille vähän 
öljyä, meidän lamppumme sammuvat.’ Mutta 
viisaat vastasivat: ’Emme me voi, ei se riitä meille 
kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.’ Mutta 
kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, 
jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan 
häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua 
toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: ’Herra, 
Herra, avaa meille!’ Mutta hän vastasi: ’Totisesti, 
minä en tunne teitä.’
    Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä 
hetkeä.”

Laulua pimeydessä
Me ihmiset olemme niin pieniä – ja Jumala on niin suuri. Mielellämme sijoittaisimme 
Jumalan sellaisten raamien sisälle, joiden käsittämiseen meidän ymmärryksemme riit-
tää. Mutta Jumalan ajatukset ovat paljon meidän ihmisten ajatusten yläpuolella. 

Ensi sunnuntai on valvomisen sunnuntai. Pohdimme Jeesuksen toista tulemista. 
Kristityt alkoivat jo ensimmäisellä vuosisadalla miettiä, minkä takia Jeesus ei vielä 
ollut tullut takaisin. 

Samanlaista pohdintaa on riittänyt tähän päivään asti. Tässäkin olisi hienoa saada 
Jumala mahdutettua ymmärrettäviin raameihin, siistien laskelmien sisälle. 

Mutta Jumala pysyy suurena. Hän yksin tietää, milloin Jeesus tulee takaisin. Hänelle 
yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Meidän tehtäväksemme 
jää valvominen, Jeesuksen tulon odottaminen.

Mitä tuo valvominen on? Minusta tuntuu, että se on ennen kaikkea luottamista. Mei-
dän on joskus vaikeata käsittää Jumalaa, mutta me voimme silti luottaa häneen. Jeesus 
kertoi, että Jumalalla on isän sydän. Tämän Isän sydän sykkii rakkautta meitä kohtaan. 
Tämän Isän kämmenellä ei pelkää lintunen, eikä siellä tarvitse ihmisenkään pelätä.

Monta vuotta sitten löysin saksalaisesta virsikirjasta sitaatin, joka kuvaa hyvin val-
vomista ja luottamista. Se kuuluu näin: ”Usko on lintu, joka laulaa, kun yö on vielä 
pimeä.” 

Silloin kun lapsemme oli pieni, asuimme Saksassa. Heräsin usein Samuelin kanssa 
kuuntelemaan aamun ensimmäisiä lintuja. Ulkona oli vielä pimeää, kun linnut alkoi-
vat laulaa. 

En koskaan unohda niiden laulua. Se oli kaunista musiikkia. Se oli herkkää ja haa-
voittuvaista ja jollakin tavalla luottavaista. Vaikka yö oli vielä pimeä, linnut lauloivat 
jo aamun sarastuksesta.

Meidänkin ympärillämme on vielä hämärää. Emme tiedä, milloin Jeesus tulee – ja 
tämä maailma on niin täynnä kärsimystä. Mutta kerran Jeesus tulee takaisin, ja silloin 
Jumala pyyhkii joka ainoan kyyneleen silmistämme. Sen takia uskomme voi laulaa, 
vaikka on vielä pimeää. 

HANNA FÄHNRICH
Oulun seurakuntien kehitysvammaistyön pastori 

”Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään 

lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä.” Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, mitä nämä lau-

seet 2. Pietarin kirjeessä tarkoittavat ja kertovat Jumalasta?

Sanan aika
Sunnuntai 13.11.2016
Psalmi: Ps. 90:1-6, 12-15
1. lukukappale: Aam. 4:12-13
2. lukukappale: 2. Piet. 3:8-14, 18
Evankeliumi: Matt. 25:1-13 F r ee im
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Vaalisaarnat 
puntarissa – 
arvioitsijat 
lukivat puheet
Oulun tuomiokirkkoseurakunnalle et-

sitään parhaillaan uutta kirkkoherraa. 
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoher-
ra on myös tuomiorovasti. 

Käynnissä on ennakkoäänestys 7.–11.11. ja 
varsinainen vaalipäivä on 13.11.

Ehdokkaat Pauli Niemelä, Satu Saarinen ja 
Ari-Pekka Metso antoivat lokakuussa vaalinäyt-
teen. Se tarkoitti messun toimittamista ja siinä 
saarnaamista. Saarnat pohjautuivat kunkin sun-
nuntain teksteihin.

 Rauhan Tervehdyksen pyynnöstä jokainen eh-
dokas valitsi yhden henkilön arviomaan kaikki-
en ehdokkaiden vaalisaarnat. 

Pauli Niemelä valitsi professori emeritan, do-
sentti Päivikki Antolan, Satu Saarinen Oulun 
yliopiston kasvatustieteiden ja opettajakoulutuk-
sen yksikön yliopistolehtorin Markku Salakan 
ja Ari-Pekka Metso kunnallispoliitikon, seura-
kunnan luottamushenkilön ja teologian maiste-

rin Juha Hännisen.   
Antola, Salakka ja Hänninen saivat halutes-

saan tutustua saarnoihin myös videoiden avul-
la. Ne löytyvät Virtuaalikirkon (www.virtuaali-
kirkko.fi) videoarkistoista.

Ehdokkaisiin voi tutustua myös osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.

Kysymykset saarnaan liittyen 
olivat arvioitsijoille: 
1. Mikä puheessa kosketti? 
2. Mikä oli mielestäsi puheen tärkein viesti? 
3. Mitä olisit valinnut toisin?  

Pauli Niemelän vaalisaarna:
1. Niemelä ilmentää pitkän linjan professionaali-
utta, laaja-alaista koulutusta ja elämänkokemusta. 
Hän oli sisäistänyt teeman uskonpuhdistajien ja-
lanjäljissä persoonallisen varovaisessa ja ujon va-
kuuttavassa esiintymisessään. Vapaaseen ilmai-
suun oli panostettu. Niemelän puhujavahvuus on 
meditatiivisuus. Luokittelen hänet traditionaali-
seksi puhujapersoonaksi.
2. ”Haluan lähestyä teitä, rakkaat ystävät, uskon-
puhdistajien ja apostolien matkakumppanuuden 
teemalla.” Puhuttelulla ”rakkaat ystävät” Niemelä 
pitää huolta kuulijoistaan. Niemelä ansaitsee pis-
teitä kahdella esimerkkikertomuksella elävästä elä-
mästä, joilla läheistää kuulijaa.
3. Hän voisi kehittää puheilmaisuaan rikastamal-
la äänensävyjä varovaisesta eloisampaan äänenvä-
ristöön. 

Satu Saarisen vaalisaarna:
1. Tuore, ”leipääntymätön” saarna.  Nuoresta iästä 
riippumatta ilmentää pitkän linjan ekumeenisuut-
ta, laaja-alaista koulutusta ja elämäniloa. 

Läsnä oleva, kielellisesti lahjakas, looginen ja us-
kontofilosofisesti kiinnostava puhe. Syvämietteiset 
ajatustauot. Katsekontakti kuulijaan erinomainen. 
Kuin puhuja olisi puhunut itselleen yrittäen siten 
saada kuulijaa mukaansa ekumeenisen vastuuvii-
kon, anteeksiannon ja -saamisen tielle. 
2. Esteettinen kiteytys puheen loppukliimaksissa: 
”Anteeksiannon vuoksi ihmisillä ylipäätään on elä-
mä, anteeksiantamus, uusi alku joka aamu.” Positii-
vinen metaforinen lopetus säväytti puhujan vivah-
teikkaan viestintätyylin ohella: ”Meidän elämämme 
monien säröjen läpi loistaa armon aurinko.” 

Etiikaltaan kosmopoliittinen saarna. 
3. Kokonaisuus oli toimiva, en toivo mitään ilmais-
tuksi toisin.

Ari-Pekka Metson vaalisaarna:
1. Kahden valtakunnan kansalaisena -saarnatee-
ma haastoi ajatuksellisesti ja esityksellisesti. Käsi-
kirjoituksessa oli rikasta kielikuvastoa, monipuo-
lista käsittelyä, mutta kirjallissävyinen esiintymis-
tapa verotti tunnevaikutusta. Äänenkäyttö oli peh-
meää. Saarna luettiin pitkälti paperista.

Byrokraattisen johtajan on vaikeaa irtautua vir-
kamiestyyppisestä esiintymisestä vaaliesiintymi-
sessäkään. 
2. Puhujalla olisi jopa verbaaliakrobaattisia saar-
nankirjoittajan lahjoja, kunhan ne yhtyisivät eloi-
saan puheviestintään. Erityisesti puhutteli varoi-
tuslause kristityn pidättäytymisestä ”pimeään vi-
han rintamasta”. ”Kovin helposti puhjennut uh-
man kukka kypsyy hulluuden tähkäksi, josta kor-
jataan kyynelsatoa.” 
3. Ajatus kristittynä olemisen helppoudesta lopus-
sa yllätti ja jätti kysymysmerkin. Väitettä olisi toi-
vonut perusteltavan. Minkä hyvänsä uskonnon jä-
senenä oleminen 2010-luvun maailmassa on yksi 
vainotuksi tulemisen uhka.  

Puheen lopetus jätti kuulijalle toivomuksen, et-
tä puhuja olisi valottanut kahden maan kansalai-
suuden etsintää ja löytämistä globaalista näkökul-
masta.

Pauli Niemelän vaalisaarna:
1. Koskettava oli esimerkkikertomus velan anteek-
siantavasta pankinjohtajasta, joka kytkeytyy isä-
poika teemana päivän tekstiin.  
2. Seurakunnassa oleva elävä evankeliumin ääni – 
joka välittyy Raamatun sanan ja luterilaisen tra-
dition välittämän opin kautta – synnyttää oikean 
uskon.
3. Kysyisin saarnaajalta, miksi tarina suntiosta oli 
mukana.

Satu Saarisen vaalisaarna:
1. Näistä saarnoista selkein ja johdonmukaisin ko-
konaisuus, jossa oli kirkas, arkikokemukseen sau-
mattomasti liittyvä hengellinen ja käytännöllinen 
perusmyönteinen ydinsanoma. 

Ajatus vertauksen kuninkaan säälistä särönä 
hänen normaalissa oikeudenmukaisuudessaan ja 
sen ohjaamassa toiminnassa on koskettava näkö-
kulma.
2. Ihmisyyteen kuuluu särkyneisyys, joka Juma-
lan Jeesuksessa näkyväksi tulleen anteeksianta-
van rakkauden vuoksi on uudistumisen ja kasvun 

mahdollisuus. 
Tärkeä on myös ajatus anteeksiantamuksesta ai-

kaa vievänä prosessina, joka on paitsi yksilöllinen, 
myös laajasti yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ja 
niihin kytkeytyvä. 
3. Minusta saarna oli hyvä kokonaisuus.

Ari-Pekka Metson vaalisaarna: 
1. Saarnan kytkeytyminen paikallishistoriaan ja 
edelleen kirkon ja eurooppalaiseen historiaan.
2. ”Te (kristityt) olette tässä maailmassa, muttet-
te tästä maailmasta.” Jännite kristityn identitee-
tin poliittis-yhteiskunnallisen ja hengellisen iden-
titeetin välillä.
3. Saarnan sovellusosan atmosfääri on kieltojen, 
varoitusten ja rajoitusten sävyttämä. Onko julista-
jan tarkoitus jollakin tavoin ruokkia pelkoja roh-
kaisun ja toivon näköalojen sijasta? 

Vaikka kehotus hyvän esivallan säilymiseen on 
luterilainen, se herättää myös kysymyksen saar-
naajan mahdollisesta poliittisesta suuntautumises-
ta, ellei sitä jotenkin avata. 

Päivikki Antola kommentoi näin:

Markku Salakka kommentoi näin:

Pauli Niemelä, Satu Saarinen ja Ari-Pekka Metso olivat tentattavana vaalipaneelissa viime perjantaina 4.11. kauppakeskus Valkeassa. Toinen vaalipaneelin vetäjistä oli oikealla näkyvä nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala. Myös vaalipaneeli on katsottavissa Virtuaalikirkon sivuilta.
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mahdollisuus. 
Tärkeä on myös ajatus anteeksiantamuksesta ai-

kaa vievänä prosessina, joka on paitsi yksilöllinen, 
myös laajasti yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ja 
niihin kytkeytyvä. 
3. Minusta saarna oli hyvä kokonaisuus.

Ari-Pekka Metson vaalisaarna: 
1. Saarnan kytkeytyminen paikallishistoriaan ja 
edelleen kirkon ja eurooppalaiseen historiaan.
2. ”Te (kristityt) olette tässä maailmassa, muttet-
te tästä maailmasta.” Jännite kristityn identitee-
tin poliittis-yhteiskunnallisen ja hengellisen iden-
titeetin välillä.
3. Saarnan sovellusosan atmosfääri on kieltojen, 
varoitusten ja rajoitusten sävyttämä. Onko julista-
jan tarkoitus jollakin tavoin ruokkia pelkoja roh-
kaisun ja toivon näköalojen sijasta? 

Vaikka kehotus hyvän esivallan säilymiseen on 
luterilainen, se herättää myös kysymyksen saar-
naajan mahdollisesta poliittisesta suuntautumises-
ta, ellei sitä jotenkin avata. 

Pauli Niemelän vaalisaarna:
1. Vertaus köyhän talon pojasta ja velan anteeksi-
antamuksesta kosketti minua eniten. 2000 vuoden 
takainen opetus tuotiin hienosti parin sukupolven 
päähän. Köyhäpoika lainasi rahaa opiskellakseen, 
mutta kaatui sodassa ja pojan isä meni pankinjoh-
tajan puheille lainajärjestelyiden vuoksi. Pankin-
johtajan sanat tähän hetkeen olivat: ”Eiköhän se 
velka ole Kannaksella maksettu.” 

Synnit ja velat oli jo annettu anteeksi. Tarina lii-
kutti sisintäni ja kostutti silmäkulmaani. 
2. Pauli toi saarnassaan kristillisen uskon perus-
teet selkeästi esille. ”Pelastumme yksin uskosta, 
yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Pyhä 
Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje.” Kris-
tuksen Sana ja Herran Pyhä ateria nostettiin saar-
nan fokukseen. Anteeksiantamuksen armo nousi 
samalla kiitettävästi esille saarnasta.
3. Olisin nostanut evankeliumitekstistä jotakin 
pohdittavaa tähän päivään, ajankohtaisella esi-
merkillä. Tietysti usko, armo ja Jeesus Kristus ovat 
tätä päivää. 
 

Satu Saarisen vaalisaarna:
1. Eniten saarnassa minua kosketti ja pysäytti Nel-
son Mandelan sanat: ”Kun meitä on haavoitettu 
syvästi, emme toivu ennen kuin annamme anteek-
si”. Tämä on niin totta.
2. Anteeksiannon ja anteeksipyynnön tarkoi-
tus elämässä oli saarnan tärkein viesti. Tärkeää 
merkitystä teolla on sekä pyytäjälle että antajalle. 
Prosessi antaa helpotuksen ahdistukseen ja uuden 
mahdollisuuden elämässä. 

Saarnassa asia tuotiin pienessä kotoisessa ti-
lanteessa ja myös laajemmassa yhteiskunnallises-
sa kontekstissa.
3. Tässä tekstissä ydinsanomana oli anteeksi an-
taminen ja anteeksi saaminen. Näin pysyttiin tar-
kalleen otsikon aiheessa. Jos olisi haluttu laajen-
taa evankeliumin sanomaa, olisivat usko ja Kris-
tuksen työ nousseet paremmin esille. 

Ari-Pekka Metson vaalisaarna:
1. ”Antakaa keisarille veronne, mutta Jumalalle 
teidän tulee antaa vielä enemmän, aivan kaikki, 
koko elämänne.” Ari-Pekka esitti kiperän kysy-
myksen: ”Ovatko kirkot olleet liiankin lähellä val-
lanpitäjiä?” Kysymys on asetettu pohtimaan, ovat-
ko kirkot maallistumassa. Alkaako maallinen val-
ta vaatia asioita, joihin ei kristitty omaatuntoaan 
loukkaamatta voi osallistua?

Saarnassa kuuluivat Ari-Pekan historian opin-
not. Traditio, konteksti ja tulkinta tähän päivään 
olivat erinomaista kuultavaa.
2. Hyvä esivalta on suuri siunaus ja sille tulee olla 
kuuliainen. Mutta vielä enemmän kristityn tulee 
olla kuuliainen Jeesukselle Kristukselle, omalle-
tunnolleen ja evankeliumin totuudelle. Niiden tu-
lee tiukassa tilanteessa olla aina ykkössijalla.
3. Ehkä olisi voinut korostaa saarnan lopussa vielä 
enemmän Kristuksen armon merkitystä.

Markku Salakka kommentoi näin: Juha Hänninen kommentoi näin:

Pauli Niemelä, Satu Saarinen ja Ari-Pekka Metso olivat tentattavana vaalipaneelissa viime perjantaina 4.11. kauppakeskus Valkeassa. Toinen vaalipaneelin vetäjistä oli oikealla näkyvä nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala. Myös vaalipaneeli on katsottavissa Virtuaalikirkon sivuilta.

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

RIITTA HIRVONEN
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Menot Oulun seurakunnissa  10.–17.11.2016

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: Julia Elle Au-
rora Kaisanlahti, Janette San-
ni Tuhkanen.
Haukipudas: Milja Eveliina 
Kynkäänniemi, Eelis Oscar 
Kurkela, Junnu Eemi Jalma-
ri Marjeta.
Karjasilta: Rosaliina Åsa Ma-
ria Aitta, Iisa Saaga Ofelia 
Eteläniemi, Väinö Viljo Ee-
meli Kinnunen, Otto Kaarlo 
Ilmari Kokko, Oiva Ari Leo-

Leikkaa talteen!

nard Kokko, Feelix William 
Lehtola, Aale Nikolai Lehto-
la, Viola Fanni Amelia Mäm-
melä, Kenny Rickard Ojanne, 
Milla Marjaana Anneli Pek-
kola, Jooa Eemil Riekki, Vil-
ho Veikko Antero Rytivaa-
ra, Valto Jalmari Timlin, Elia 
Viljami Vänttilä, Eelis Jalma-
ri Väärälä.
Kiiminki: Kaisla Maria Kerä-
nen, Eevi Emilia Kontiainen.
Oulujoki: Edvin Ante Olavi 
Erola, Miska Samuel Illikai-

Oulun seurakun-
nissa järjestetään 
joulunalusaikana 
leirejä eri-ikäisil-

le. Monille leireille voi vie-
lä ilmoittautua osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Tapahtumiin 
ilmoittautuminen löytyy 
sivun oikeasta laidasta.

Ensimmäisen adventin 
aikaan 25.–27.11. järjeste-
tään Tuiran seurakunnan 
perheleiri Juuman leirikes-
kuksessa Kuusamossa. Lei-
rin hinta on yli 12-vuotiail-
le 70 euroa, 4–12-vuotiaille 
40 euroa, ja alle 4-vuotiaille 
viikonloppu on maksuton. 

Leirille voi ilmoittau-
tua 13.11. saakka, etusijal-
la ovat Tuiran seurakunnan 
jäsenet. 

Leirille on järjestetty yh-
teiskuljetus.

Adventin aikana 
leirejä perheille ja nuorille

Kuka 
kuuntelisi mua?

– myös erityislasten 
sisarukset 

tarvitsevat huomiota

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan viettämään 

iltaa kahvin äärelle ja 
keskustelemaan 

erityislasten sisarusten
kokemuksista!

keskiviikkona 23.11. klo 18–20
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu. 

Keskustelun alustajana toimii Milla Bergman 
Erityinen sisaruus -projektista 

(lisätietoja: www.erityinensisaruus.fi/etusivu).
Tilaisuuden aikana on mahdollisuus lastenhoitoon.

Ilmoittautumiset: christa.moilanen@evl.fi
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen 

tarpeen lastenhoitoon sekä erityisruokavaliot.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä
Oulun kaupunki, Oulun kehitysvammaisten Tuki ry, 

Oulun seurakuntayhtymä & Erityinen sisaruus -projekti

ja sinne saavutaan omin 
kyydein.

Oulunsalon seurakun-
nan tämänvuotinen perhe-
leiri järjestetään 9.–11.12. 
Taivalkosken seurakunnan 
leirikeskuksessa. 

Leirillä rauhoitutaan lä-
hestyvän joulun tunnel-
missa, ja ohjelmaan mah-
tuu paljon yhteistä tekemis-

tä niin lapsille kuin aikui-
sille. Leirin hinta on aikui-
sille 60 euroa ja 4–18-vuo-
tiaille lapsille 35 euroa. Alle 
4-vuotiaille leiri on ilmai-
nen. Ilmoittautua voi 13.11. 
saakka. Leiri on tarkoitet-
tu ensisijaisesti oulunsalo-
laisille perheille.

Haukiputaan seurakun-
ta järjestää nuorten joulu-
leirin 17.–18.12. Isoniemen 
leirikeskuksessa. 

Leiri on tarkoitettu ku-
luvana vuonna 17 vuotta 
täyttäville ja sitä vanhem-
mille nuorille. Ohjelmassa 
on jouluista tunnelmointia 
ja tekemistä, ja leirillä on 
myös mahdollisuus osallis-
tua leiriavustaja- ja yöval-
vojakoulutukseen. Joululei-
rille voi ilmoittautua 30.11. 
mennessä. Leirin hinta on 
10 euroa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan alakoululai-
sille suunnattu joululei-
ri pidetään 26.–27.11. Hie-
tasaaren leirikeskuksessa 
Oulussa. Leirillä touhutaan 
ja hiljennytään jouluisten 
asioiden ympärillä sekä lei-
kitään ja ulkoillaan. Ilmoit-
tautuminen päättyy 11.11. 

Leirin hinta on 10 euroa 

Kauneimmat ja kauheimmat 
hengelliset laulut 

torstaina 10.11. klo 18 Tuba (Mannenkatu 2). 

Yhteislaulutilaisuus jossa lauletaan yleisön toivomia 
hengellisiä lauluja bändin säestyksellä. 

Tilaisuus on juonnettu ja kestää noin tunnin. 
Säestyksistä huolehtivat Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuksen opiskelijat.

KIRKKO-
MUSIIKKI-

VI IKKO 
2016

Torstai 3.11.
 19  Gloria, Madetojan Sali

Perjantai 4.11. 
 19  Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus,  
 Oulunsalon kirkko
Lauantai 5.11. 
 20  W. A. Mozart: Requiem, Tuomiokirkko

Sunnuntai 6.11. 
 18  ”Vain hetkisen ihminen elää ehtii” –   
 PopRock!-lyriikkailta, Kastellin kirkko
 18  Jazzmessu, Tuiran kirkko
 20  Kantaatti-ilta, Kiimingin seurakuntakeskus

Maanantai 7.11. 
 19  Laulaen iloa jaamme – Lapsikuorokavalkadi,  
 Pyhän Andreaan kirkko

Tiistai 8.11. 
 19  Viventi, Oulujoen kirkko
 19  ”Nyt ylös sieluni” – Oulun Konservatorion  
 kuoro, Karjasillan kirkko

Keskiviikko 9.11. 
 19  Harmoniaa uruilla ja harmonikalla,  
 Pyhän Tuomaan kirkko

Torstai 10.11. 
 18  Kauneimmat ja kauheimmat hengelliset  
 laulut -yhteislaulutilaisuus, Tuba
 19  ”Ah autuasten maassa” – Pyhäinpäivän   
 lauluja, Melodiam-kuoro, Karjasillan kirkko
 19  Lauluja armosta ja ilosta,  
 Kiimingin seurakuntakeskus
 19  Soiva lohdutus, Haukiputaan seurakuntakeskus

Perjantai 11.11. 
19  Amanin konsertti, Tuiran kirkko
19-22 Urkumaraton, Haukiputaan seurakuntakeskus

www.oulunseurakunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko

nen, Joel Toivo Juhani Järvi-
nen, Erkki Arthur Israel Lei-
nonen, Kaalep Oskari Niku-
la, Eevert Olavi Palola, Pee-
tu Kalle Tuomas Pöyliö, Neea 
Maia Elisabeth Ranta, Jesse 
Antero Niiles Tyni, Eedit Iida 
Emilia Ylikoski.
Oulunsalo: Alina Airi Maria 
Holmi, Joonatan Veikko En-
sio Säkkinen, Luka Veli Tuo-
mas Viinonen.
Tuira: Hannu Lauri Ilmari 
Anttila, Oona Emma Olivia 
Ekoluoma, Miro Jarkko Sa-
kari Harvala, Hilla Matlee-
na Humalajoki, Elsa Orvok-
ki Hurme, Aava Mirja Linnea 
Huurre, Lucas Oliver Laitio, 
Karola Juliet Nurkkala, Se-
rena Olga Sofia Pihlajamäki, 
Sofia Aada Anneli Pikkuaho, 
Väinö Emil Pyrrö, Iivo Matias 
Rajala, Sadelma Usva Auro-
ra Ritvanen, Noel Erkki Juli-
us Soukka, Leo Aaron Oliver 
Tapio, Eino Hugo Tapio Yli-
pahkala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho Matias 
Pekkarinen ja Katri Hannele 
Kinnunen. 
Karjasilta: Eerik Juho Petteri 
Ahola ja Anniina Maria Halo-
nen, Juha Matti Jalmari Kala-
ja ja Saila Elina Kontio.
Kiiminki: Olavi Antti Ante-
ro Neuvonen ja Irma Mirjami 
Veteläinen.
Oulujoki: Pauli Kalevi Par-
tanen ja Tuovi Kaarina Kivi-
niemi.
Tuira: Jarkko Aarno Tapio ja 
Minna Pauliina Heiskanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Armi Evi Ma-
ria Hyyppä 97, Mauno Olavi 
Mähönen 90.
Haukipudas: Saima Marga-
reta Alakiuttu 102.
Kiiminki: Olavi Johannes 
Haapalehto 86.
Oulujoki: Esa Eino Erik Hyvä-
rinen 57, Rauno Aulis Sarkki-
nen 71.
Tuira: Hannu Sakari Fritsch 
44, Maila Hilma Paulamä-
ki 94. 

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja
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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

vila aukeaa lyhyellä yhteisel-
lä hartaustuokiolla ja pääte-
tään lasten ja aikuisten yh-
teiseen loru/ lauluhetkeen. 
Perhekahvilassa voit halutes-
sasi vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Mukana 
lastenohjaaja Tea Lakkala. 
 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten tupa ke 16.11. klo 
15–16.30 Keskustan srk-ta-
lo. Yläkoulu ja lukio/ammat-
tikouluikäisille nuorille mah-
dollisuus huokasta hetki kou-
lun jälkeen ennen illan juttuja. 
Elossa -kahavila pe 18.11. 
klo 19–23.30, Keskustan srk-
talo. Nuorten aikuisten kai-
kille avoin kahavila. Tarjol-
la pientä evästä, illanvieras/
ohjelma klo 21 ja hartaus klo 
22. <3 Tervetuloa

Ekumeeninen jumalanpalvelus
torstaina 10.11. klo 19 
Tuiran kirkossa, Myllytie 5.

Toimittaa Veijo Koivula 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto to 10.11. ja 
17.11. klo 11–12 Keskustan srk-
atalo. Päihdetyön diakonia-
työntekijä Riku-Matti Järven 
päivystysvastaanotto.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Isokatu 17. 

Diakonian aamu tiistaisin klo 
9–11 Keskustan seurakunta-
talo, Monitoimisali. Työttö-
mien ja vähävaraisten maksu-
ton aamupala ja kaikenikäis-
ten juttutupa. Aamupala on 
tarjolla kello 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 16.11. klo 11–12 
Keskustan seurakuntatalo, 2 
krs. ruokasali Kaneli. Työttö-
mien ja eläkeläisten ruokailu, 
hinta 2 €.

VAALIPÄIVÄ
su 13.11.2016 klo 10–20 Oulun tuomiokirkko.  
Äänestys alkaa messun jälkeen noin klo 11.30.

ENNAKKOÄÄNESTYS 
11.11. saakka
•   ma–pe 7.–11.11. klo 9–18 Oulun tuomiokirkko- 

seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Isokatu 17
Äänestysauto:
•  to 10.11. klo 15–17.30 Etu-Lyötty, parkkipaikka, 

Ilmarinkatu 16 (Makkarakaupan edessä)
•  to 10.11. klo 18–20 Etu-Lyötty, Lyötyntori, 

Lyötynkatu 7
•  pe 11.11. klo 10–12 Oulun tori 
•  pe 11.11. klo 15–17.30 Toivoniemi, Toivoniementie 8
•  pe 11.11. klo 18–20 Välkkylä, Ylioppilaantie, 
  parkkipaikka 

Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Oulun tuomiokirkko- 
seurakunnan jäsenet.

Pauli N
iem

elä

Satu Saarinen

A
ri-Pekka M

etso

TUOMIOROVASTIN VAALI

Tutustu ehdokkaisiin!  
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan  
kirkkoherran eli

Oulun tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa
La 5.11. klo 20  
W. A. Mozart: Requiem (KV 626)
Soile Isokoski sopraano
Airi Tokola mezzosopraano (altto)
Hannu Jurmu tenori
Markku Liukkonen basso
OAMK:n kamarikuoro ja Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
Musiikinjohto Olli Heikkilä
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €
www.virtuaalikirkko.fi

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen  
lähtöjuhlakonsertti
Lauri-Kalle Kallunki baritoni ja urut 
Miikka Lehtoaho urut ja piano  
Raimo Paaso baritoni  
Henna-Mari Sivula sopraano  
Maija Tynkkynen cembalo
Vapaa pääsy
www.virtuaalikirkko.fi

Oulun tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa
La 5.11. klo 20  
W. A. Mozart: Requiem (KV 626)
Soile Isokoski sopraano
Airi Tokola mezzosopraano (altto)
Hannu Jurmu tenori
Markku Liukkonen basso
OAMK:n kamarikuoro ja Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
Musiikinjohto Olli Heikkilä
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €
www.virtuaalikirkko.fi

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen  
lähtöjuhlakonsertti
Lauri-Kalle Kallunki baritoni ja urut 
Miikka Lehtoaho urut ja piano  
Raimo Paaso baritoni  
Henna-Mari Sivula sopraano  
Maija Tynkkynen cembalo
Vapaa pääsy
www.virtuaalikirkko.fi

Amanin konsertti 
perjantaina 11.11. klo 19 Tuiran kirkossa. 

Istahda tansanialaiseen olohuoneeseen Amanin sekä  
Pia ja Mikko Pyhtilän kanssa! Amani palaa juurilleen 
tansanialaisiin säveliin ja rytmeihin ja johdattaa kuuli-
jat SLS:n lähettien Pia ja Mikko Pyhtilän koti- ja työmai-
semiin. Pia ja Mikko kertovat tämän päivän Tansanias-
ta valokuvin ja sanoin. Olohuoneessa tarjolla tansania-
laiset kahvit!
Tilaisuudessa vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. Lisäksi 
kerätään kolehti Pyhtilöiden työn tukemiseksi. 
Amani on oululainen musiikkiryhmä, joka esittää pää-
asiassa itä- ja eteläafrikkalaista hengellistä musiikkia 
uudelleen sovitettuna ja osin suomeksi sanoitettuna. 
Amanin ohjelmistoon kuuluu konserttien lisäksi oma 
Afrikka-messu, johon on koottu musiikkia eri Afrikan 
maista yhdessä laulettavaksi. 

lauantaina 19.11. klo 18 
Kastellin kirkossa (Töllintie 38) 

Kristus - 
Kaikkeuden 
Herra
Saarna: Markku Palosaari
Liturgi: Heikki Karppinen
Musiikissa: Sarastus, 
Oulujoki Band, 
Markus ja Janne

Tuomiosunnuntain aaton lohdullinen messu, 
jossa kirkkokahvit laittaa Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys. Avustajina myös 
seurakuntayhtymän vapaaehtoiset arkunkantajat. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Sunnuntaina 20.11. klo 10 
Oulun tuomiokirkossa. 

tuomiorovasti 
Matti Pikkaraisen 
lähtömessu 
Toimittaa Matti 
Pikkarainen, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttorit Henna-Mari 
Sivula, Lauri-Kalle Kallunki 
ja Péter Marosvári. 
Gaudiate-kuoro, johtaa 
Lauri Nurkkala. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä. Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro, johtaa Lauri-Kalle Kallunki. 
Lähetys radio Dei ja www.virtuaalikirkko.fi. 
Kirkkokahvit Keskustan seurakuntatalossa.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhlajumalanpalvelus, dia-
konissalaitos 120 vuotta su 
13.11. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Johtaa piispa Samuel 
Salmi, saarna Pekka Asikai-
nen, avustaa Salla Autere. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. NMKY:n Mieslaulajat, 
johtaa Ahti Sepp. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.11. klo 13 Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Salla Autere, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Elämän lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 13.11 klo 17, 
Keskustan  srk-talo, iso srk-
sali, Isokatu 17. Puhe pasto-
ri Martti  Heinonen. Rukous-
palvelua.

Hiljaisuuden rukous-
hetki su 13.11. ja 20.11. 
klo 18–19 Keskustan seu-
rakuntatalossa. Hiljai-
suutta, rukousta ja Tai-
ze-lauluja. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinätorin perhekahvila ti 
15.11. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Perhekahvilaan 
voit tulla tapaamaan vanhoja 
ja uusia ystäviä. Seurakunta 
tarjoaa mehut ja kahvit pik-
kupurtavan kera. Lapset tu-
levat perhekahvilaan huolta-
jan mukana ja he voivat leik-
kiä toisten kanssa, väritellä 
värityskuvia ja piirtää. Kah-

Nuorten ja nuorten 
aikuisten leiri 

9.–11.12. 
Yhteinen leiri ja Juuman 
upiat puitteet odotta-
vat. Leirillä on osittain 
erillistä ohjelmaa uusil-
le ja vanhoille isoille se-
kä nuorille aikuisille. Tar-
kemmat leiritiedot leiris-
tä saat Monolta, p. 040 
5747 124. Ilmoittautumi-
nen leirille 24.11. men-
nessä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.
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Menot Oulun seurakunnissa  10.–17.11.2016

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

Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin.
Messu su 13.11. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Sari Wallin. Kirk-
kokahvit.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 17.11. klo 13 
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 14.11. klo 
11–12 Jäälin kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 14.11. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta), maksuton.
Joulupuusta iloa kiiminki-
läisille. Kiimingissä toimivat 
järjestöt Lionsit, MLL, Elä-
keliiton Kiimingin osasto se-
kä seurakunta järjestävät yh-
teistyössä joulukeräyksen vä-
hävaraisille kiiminkiläisille. 
Keräyksestä tarkempaa tie-
toa myöhemmin. 

Musiikkitilaisuudet
Eerik Ohtamaan urkukon-
sertti la 12.11. klo 19 seura-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Martti Heinonen. 
Messudiakonina Johanna Ke-
rola. Kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa, taiteilija Kari Hol-
ma pitää esitelmän Pohjois-
Suomen kirkoista.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 
Kotiseurat la 19.11. klo 17 
Antti ja Kirsti Holmalla, Verk-
komäentie 8, Haukipudas. 

Musiikki
Soiva lohdutus to 10.11. klo 
19 srk-keskuksessa. Runoja 
ja musiikkia surusta, lohdu-
tuksesta ja toivosta. Mukana 
runoilija Inkeri Karvonen ja 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro Hannu Niemelän joh-
dolla. Sello Trung Lai ja urut 
Lauri-Kalle Kallunki. Ohjel-
massa myös yhteislaulua. Va-
paa pääsy, ohjelma 5€.  Tilai-
suus liittyy Oulun seurakun-
tien kirkkomusiikkiviikkoon 
ja Haukipudas-päiviin.

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. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 14.11. klo 13 Joki-
varren vanhustentaloilla, to 
17.11. klo 13 srk-keskuksen 
Frosterus-salissa ja to 17.11. 
klo 13 Kellon srk-kodilla.  
Kerhossa hartaus, kahvit 
ja vaihtelevaa ohjel-
maa, joskus vie-
railija. 
Nuorten gos-
pel-bändin 
harjoitukset 
keskiviikkoi-
sin klo 18–20 
Wirkkulassa. 
Pikkumissio-ker-
ho 1.–4. -luokkalai-
sille torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa.
Varkkamissio-kerho 5.–6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 
17 Wirkkulassa.
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. Rip-

pikoululaiset saavat illasta 
merkinnän. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 15.11. klo 13 srk-
keskuksessa. Vertaistukea 
omaisten kesken. Jutellaan 
luottamuksella ja keskustel-

laan ajankohtaisista ai-
heista. Pullakah-

vit. Lisätietoja: 
diakonissa He-
li Puuperä, p. 
040 5898 362. 
Diakonian 
ajanvaraus 

ja päivystys 
maanantaisin 

klo 9–11 diakonia-
toimistossa srk-kes-

kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, 
p. 044 7310 232. Diakoniatoi-
mistoon voi tulla myös käy-
mään. 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemia ma 
14.11. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin kohtaamispaik-

kuntakeskuksessa. Hän soit-
taa useita J.S. Bachin teok-
sia sekä mm. Boëlmannin 
kuuluisan Toccatan. Lue jut-
tu s. 5.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Kamraatti-toiminnan ajan-

varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 14.11. klo 
10–13 Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka. 
Naisten kasvuryhmä ti 
15.11. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelilla.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 18.11. klo 18.30–
22 Jäälissä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 12.11. klo 
18 Kaamosmyyjäiset ry:llä. 
Su 13.11. klo 17 seurat ry:llä, 
Pekka Kyllönen.

ka. Klo 9.50 aamuhartaus 
kappelissa, klo 10 aamupuu-
ro, voileivät ja kahvi ja klo 
10.30–11.30 psykologi Jus-
si Tukiainen pohtii jaksami-
sen kysymyksiä elämän vai-
keuksissa.
Juttukahvila ke 16.11. klo 
13 Martinniemen srk-kodil-
la. Juttukahvila kaikenikäi-

sille. Alkuhartaus, kahvit ja 
yhteistä ohjelmaa sekä kes-
kustelua, joskus vierailijoita. 
Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 16.11. klo 9–14.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 13.11. klo 16 
ry:llä. Kello: ompeluseurat 
pe 11.11. klo 18.30 ry:llä.

Eerik Ohtamaa aloitti piano-opinnot 6-vuotiaana 
Kiimingissä. Vuonna 2008 hän pääsi opiskelemaan 
pianonsoittoa Oulun Konservatorioon 
Hannele Hynnisen oppilaaksi. Urkuopinnot alkoivat 
vuonna 2013 Essi Takkisen johdolla. Vuonna 2014 
urkuopettajaksi vaihtui Christian Ahlskog, joka on 
edelleen Eerikin urkuopettajana. Keväällä 2016 hän 
esiintyi Helsingin urkupäivillä "Max Reger ja nuoret 
urkurit"- nimisessä konsertissa.

Konsertti
lauantaina 12.11. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Eerik Ohtamaa,15, soittaa monipuolisesti Johann 

Sebastian Bachin urkuteoksia sekä Leon Boëlmannin 
Toccatan Goottilaisesta sarjasta.

Konserttiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Lauluja armosta ja ilosta – 
hengellisiä yksinlauluja 

ja virsisovituksia

torstaina 10.11. klo 19 Kiimingin seurakuntatalolla

Ohjelmisto koostuu kotimaisten ja ulkomaisten 
mestarisäveltäjien hartaista yksinlauluista 

(O. Merikanto, Sonninen, I. Hannikainen, Beethoven 
ja Dvorak), sitten on yksinlaulusovituksia virsistä 
sekä hengellisistä kansansävelmistä (Lehtoaho, 

Hakulinen) ja duettoja.
Esiintyjinä:

Maija Lauri (sopraano)
Ville-Veikko Telkki (baritoni)

Juha Hakulinen (bassobaritoni)
Miikka Lehtoaho (piano/urut)

Soiva lohdutus 
to 10.11. klo 19 

srk-keskuksessa.
 Runoja ja musiikkia 

surusta, 
lohdutuksesta 

ja toivosta.

Urkumaraton 
perjantaina 11.11. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. 

Urkureina Niina Ylikulju, 
Elias Niemelä, Miikka Lehtoaho 

ja Ismo Hintsala. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Tarjoilua pientä korvausta vastaan. 

Tilaisuus liittyy Oulun seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikkoon ja 

Haukipudas-päiviin. 

Perheen päivä 
sunnuntaina 20.11. Kellon srk-kodilla. 

Päivä alkaa perhekirkolla klo 16, jonka jälkeen 
ruokailu. Toimintapisteissä lapsille kasvomaalausta, 

onnenpyörä, diasatu ja askartelua.
Tilaisuus on maksuton. 

Ruokailua varten ilmoittautumiset 11.11. mennessä 
p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@evl.fi.
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Tulevia esiintymisiä:
La 5.11. klo 20  W.A. Mozart: Requiem Oulun tuomiokirkko
Su 27.11. klo 10 Jumalanpalvelusavustus  Karjasillan kirkko
Su 11.12.  klo 18 Kauneimmat joululaulut  Karjasillan kirkko
Ma 12.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Vaalan kirkko
Ti 13.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Raahen kirkko
La 17.12. klo 16  Voittaa valo -joulukonsertti  Pyhännän kirkko
La 17.12. klo 20  Voittaa valo -joulukonsertti  Haapajärven kirkko
Ma 19.12.  klo 18 Voittaa valo -joulukonsertti  Karjasillan kirkko
Pe 6.1.  klo 18  J.S. Bach: Jouluoratorio, kant. 4-6  Oulun tuomiokirkko
Su 5.3. klo 10 Radiojumalanpalvelus Yle Radio 1 Karjasillan kirkko

Cantio Laudis 
10 vuotta

Cantio Laudis 
10 vuotta

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

Hengelliset tilaisuudet
Hanna-rukousryhmä to 
10.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Hartaus pe 11.11. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Toimittaa Marja-Leena 
Tahkola, kanttori Taina Vou-
tilainen. 
Arabiankielinen hartaus su 
13.11. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. 
Raamattupiiri ke 16.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri  to 17.11. klo 
13, Kastellin kirkko pappilan 
puolella. 
Maikkulan raamattupiiri to 
10.11. klo 18 ja to 17.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat  to 10.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13 Kastellin kirkko, ma 
14.11. klo 12 Maikkulan kap-
peli,  to 17.11. klo 13 Kauko-
vainion kappeli,  to 17.11. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkko.
Palvelupiiri ma 14.11. klo 13, 
Karjasillan kirkko. Avoin ryh-
mä Karjasillan seurakunnan 
alueella diakonian vapaaeh-
toistyöstä kiinnostuneille. 
Diakoniaryhmä ti 15.11. klo 
13, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri tiistaisin klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Toivonsatama pe 18.11. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkolla. 
Toivonsatama on jälleen au-
ki! Kerran kuukaudessa va-
lo kutsuu kaikkia rippikou-
lun käyneitä nuoria levähtä-
mään, kahvittelemaan, pe-
lailemaan ja oleilemaan yh-
dessä muiden etsijöiden ja 
seikkailijoiden seuraan! 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko ja per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko.  

Lapsille ja
lapsiperheille

MessuPyhis su 13.11. klo 10 
Kastellin kirkko. 
Luontopyhis Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa su 
13.11. klo 15. 
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukityhmä yhden van-
hemman perheille ke 16.11,  
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkolla. Ks. ilmoitus.

Kaakkurin olohuone on vertaistuki-
ryhmä yhden vanhemman perheille.
Olohuone on avoinna Kaakkurissa, 
Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8). 

Olkkari on mukava ja turvallinen kokoontumis-
paikka yhden vanhemman perheille. Olohuone-
tila soveltuu erinomaisesti erityislapsille, sillä tilat ovat 
esteettömät. Olkkarin tarkoituksena on se, että voim-
me jakaa yhdessä arjen ilot ja surutkin. Olkkarista voit 
löytää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. Lapsille on 
omaa puuhaa ja lastenhoitajat leikittämässä. Tarjolla 
on iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. Lastenhoito on 
järjestetty. 
Yhteistyössä Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry, Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry, Ou-
lun Diakoniaopisto, Karjasillan seurakunta sekä järjes-
töjen perheverkko. 
Lisätietoja: salla.jamsen@osol.fi, p. 040 7710 266  tai 
oulunseudunyvp@gmail.com,  p. 044 3690 844. 
Tervetuloa mukaan!

keskiviikkona 16.11. klo 18, Kastellin kirkossa. 
Laurence Sterne: 

Tristram Shandy – elämä ja mielipiteet tai
 Joël Dicker: Totuus Harry Quebertin tapauksesta. 

Hox. muuttunut päivämäärä. 

Ah autuasten maassa – 
pyhäinpäivän lauluja 
torstaina 10.11. klo 19, Karjasillan kirkossa. 
 
Melodiam-kuoro laulaa pyhäinpäivä-aiheisia kuorolau-
luja Altti Inkeroisen ja Johan Myllysen johdolla. Melo-
diam on Oulussa toimiva vireä nuorten kuoro, joka pe-
rustettiin syksyllä 2015. Kuoron johtajat Altti Inkeroi-
nen ja Johan Myllynen ovat kirkkomusiikin opiskelijoi-
ta Oulun Konservatoriosta. Konserttiin on vapaa pää-
sy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. 
Konsertti on osa kirkkomusiikkiviikon ohjelmaa.

Jumalanpalvelukset 
isänpäivänä

Messu su 13.11. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Heikki Karppinen, 
kanttori Ilkka Järviö. Isänpäivän kakkukahvit messun 
jälkeen. Messun jälkeen mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.

Messu su 13.11. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Mirjami Dutton, kanttori 
Sirpa Ilvesluoto. Isänpäivän kakkukahvit messun jälkeen.

Messu su 13.11. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Heikki Karppinen, kanttori 
Sirpa Ilvesluoto. Isänpäivän kakkukahvit messun jälkeen.  

Perhemessu su 13.11. klo 12, Kaukovainion kappeli. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Jenni Honkanen, kanttori 
Ilkka Järviö. Ota mukaasi taskulamppu valaisemaan 
kirkkosalia. Isänpäivän kakkukahvit messun jälkeen. 

Kappelimessu su 13.11. klo 12 Maikkulan kappeli
”Sinä päivänä kun Luoja teki sinut … ” Isänpäivän 
Kappelimessussa ihmettelemme Luojan mestaripiirroksia, 
ja kiitämme omista lapsistamme ja omista isistämme. 
Vanhemmuus on myös valvomista ja valmistautumista.
Pyhän teema ”Valvokaa” toteutuu lapsen vuoteen äärellä,
murrosikäistä kotiin odottaessa, ja elämässä 
kokonaisuutena. Jotta pysyisimme kiinni Elämässä. 
Messun toimittaa Erja Oikarinen, avustaa Riitta Yliluoma
ja taidepyhisläiset. Laulamme rippileireiltä tutusta 
Nuorten veisukirjasta. Musiikki: Riitta Piippo ja 
ChapelBand. Kakkukahvit tarjoilevat Hilkka Tihinen ja 
Merja Jäntti. Tervetuloa koko perheellä.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Adventtileiri 

2.–6.-luokkalaisille 

18.–20.11.

Rokuan leirikeskuksessa.

Leirin hinta 31 €. 

Lisätietoja Anskulta, 

p. 040 8315 932. 

Ilmoittautumiset 

www.oulunseura-

kunnat.fi/ilmo 

Etusijalla Karjasillan 

seurakunnan alueella asuvat. 

Vaik´näe en, silti tiedän sen 
VALOKUVANÄYTTELY 

Luonto kätkee sisäänsä sanomattomia viestejä, jotka 
nähdäkseen on pysähdyttävä ja avattava silmänsä.  
Lea Tuovisen valokuvia esillä Karjasillan kirkon aulassa 
marraskuun ajan.

ToivonSatama
perjantaina 18.11. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa.
 
Toivonsatama on jälleen auki! Kerran kuukaudessa 
valo kutsuu kaikkia  rippikoulun käyneitä nuoria 
levähtämään, kahvittelemaan, pelailemaan 
ja oleilemaan yhdessä muiden etsijöiden 
ja seikkailijoiden seuraan!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 11.11. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Terttu Laaksonen, nuor-
ten bändi.  
Messu su 13.11. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, ehtoollisavustaja 
Aura Falck, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 13.11. klo 12, Hin-
tan srk-talo. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Anja Hyyry-
läinen, miesten lauluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.11. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
14.11. klo 18.30, Hintan srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 17.11. 
klo 9, Myllyojan srk-talo. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Musiikkitilaisuudet
Gaudiate joululaulule-
vyn julkistamiskonsertti to 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Suljettu ti 18.10. 
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  10.–17.11.2016

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 13.11. klo 10,  Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttori 
Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
koväärti Jorma Uusi-Illikai-
nen, kakkukahvit. 
Hartaus to 10.11. klo 13.30, 
Teppola. Toimittaa Jukka 
Joen suu, kanttori Anna-Kai-
sa Pitkänen.
Hartaus ke 16.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. 
Hartaus to 17.11. klo 13.30, 
Teppola. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttori Anna-
Kaisa Pitkänen.  
Seurakuntakerho to 17.11. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna-Kaisa Pitkänen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
15.11. klo 9–10 Pysäkillä. Vä-
hävaraisille ja yksinäisille ou-
lunsalolaisille.

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoita-
jille ja lapsille to 17.11. klo 9– 
10.30, seurakunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho to 17.11. 
klo 9.30–11.30.
Niemenrannan ja Salonpään 
perhekerho pe 11.11.  klo 
9.30–11.30, Varjakan kylätalo.
Vattukujan perhekerho ma 
14.11. klo 9.30–11.30, seura-
kunnan Toimitalo. 

10.11. klo 18, Oulujoen kirkko.
Arjen tarinoita pe 11.11. klo 
18, Myllyojan srk-talo. Yhtei-
sessä pöydässä. 
Aikuisten laulukerho to 
17.11. klo 11, Yli-Iin srk-talo.
Lapsi- ja nuorisokuoro aCor-
den Siivekäs tiikeri -albumin 
julkistamistilaisuus la 12.11. 
klo 18, Oulujoen kirkko.
 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 11.11. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 

Harjutie 18. Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. 
Diakonia- ja lähetysilta pe 
11.11. klo 18, Ylikiimingin srk-
talo.  Vieraana Hongkongissa 
kasvanut Oulun seurakuntien 
kehitysvammatyön pappi Han-
na Fähnrich. Hän kertoo lähe-
tystyöstä Hongkongissa ja ke-
hitysvammaisten parissa tehtä-
västä työstään Suomessa. Har-
taus, kahvit ja arvontaa.
Eläkeläisten kerho ma 14.11. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 14.11. klo 11–
14 Pysäkillä. Kyläläisten koh-
taamispaikka. Kaikille avoin. 
Mukavaa yhdessäoloa kah-
vittelun ohessa. Paikalla on 
myös SPR:n Terveyspointti. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 15.11. klo 13–
14.30 Pysäkki. Neulomista, 
auttamista ja yhdessä kulke-
mista kappaleen matkaa. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: kirkon-
kylä: la 12.11. isänpäiväillalli-
nen klo 18, su 13.11. klo 16 seu-
rat  Matti Lääkkö (vanhempi) 
Mauno Linnanmäki, pe 18.11. 
klo 19 nuorten perjantai.
Herännäisseurat, Siioninvir-
siseurat su 13.11. klo 18.30 
Keskustan srk-talo, Tiilitie 1 
Kempele.

Eläkeläisten kerho ma 14.11. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Pikku Putiikki ti 15.11. klo 
9-12, Myllyojan srk-talo.   
Neulansilmä ti 15.11. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. 
Fransupiiri ti 15.11. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
16.11. klo 17, Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho to 17.11. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ajanvaraus 
ma klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-

tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 14.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoista talousneu-
vontaa ti 22.11. klo 14 Myl-
lyojan srk-talo. Tuntuuko 
sinusta, että asiat kaatu-
vat päällesi? Tarvitsetko ta-
lous/ velkaneuvontaa? Jos-
pa voisimme auttaa sinua 
eteenpäin.  Talousneuvon-
ta on maksutonta. 
Varaa aika ma 14.11. 
klo 14–15, p. 040 5747 098. 

Liikunnallinen vertaistukiryhmä 
mielenterveyskuntoutujille
torstaina 17.11. klo 11 Hintan seurakuntatalossa. 
Pelaillaan yhdessä pallopelejä ja tutustutaan 
toisiimme. Mukana diakoniatyöntekijät Eija Röning 
ja Anna-Maija Sälkiö. Lämpimästi tervetuloa.

Hintan iltaperhekahvila 
keskiviikkona 16.11. klo 18–20 Hintan seurakuntatalossa. 
Iltaperhekahvilat kokoontuvat kerran kuukaudessa kes-
kiviikkoisin klo 18–20. Kahvilaan saa tulla aukioloajan 
puitteissa oman aikataulun mukaisesti. Iltaperhekahvi-
lassa on mahdollisuus mm. pelata sählyä, temppuilla lii-
kuntasalissa, pelata pelejä, leikkiä. Illan päätteeksi on 
tarjolla kunnon iltapala. 

-näyttämöteos 
su 13.11. klo 18 Oulujoen kirkossa.  
Häpeän miehet -näyttämöteoksen tee-
moja ovat miehen yksinäisyys, puhu-
mattomuus, syyllisyys ja häpeä sekä yk-
silön että yhteisön tasolla. Lippuja myy-
dään tuntia ennen ovelta. Lippuja saa 
myös K-Marjakkaasta Hailuodosta. Lip-
pujen hinnat ovat 17/14 euroa.

Hiljaisuuden päivä 
torstaina 1.12. klo 12 Oulujoen pappilassa. 

Hiljaisuuden päivä alkaa Oulujoen pappilassa 1.12. klo 12 
ja päättyy klo 17 messuun Oulujoen kirkossa, messu on 
avoin kaikille. Hiljaisuuden päivään otetaan 8 osallistu-
jaa ja se on osallistujille maksuton. Päivää ohjaavat ret-
riitinohjaaja, pappi Soili Pitkänen ja nuorisotyönohjaaja 
Sari Meriläinen. Hiljaisuuden päivän ohjelmaan kuuluu 
rukoushetkiä, kahvivälipala, lepoa ja ulkoilua. Osallistu-
jat sitoutuvat olemaan puhumatta, hiljaa yhdessä. Rau-
hallinen ympäristö antaa mahdollisuuden kuunnella it-
seään ja Jumalaa – tule kokemaan hiljaisuuden siunaus! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Soili Pitkänen 16.–27.11., 
p. 040 5064 244, soili.pitkanen@evl.fi.
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Entisajan Joulumarkkinat 
la–su 19.–20.11. Oulunsalossa                                   
Oulunsalon Kotiseutumuseon idyllisessä pihapiiris-
sä järjestetään nyt viidettä kertaa Entisajan Joulu-
markkinat.
Näillä aitoa vanhan ajan tunnelmaa henkivillä 
markkinoilla voi ostaa itsetehtyjä käsitöitä, lei-
vonnaisia sekä joulun herkkuja tai tulla vain naut-
timaan lukuisista musiikkiesityksistä ja entisajan 
markkinahumusta. Myyjiä paikalla on noin sata; 
kojuissa ja teltoissa sekä sisätiloissa. Kävijöitä odo-
tellaan useita tuhansia, aiempien vuosien mukaan.
Markkinoilla voi nautiskella joulunajan ensimmäi-
set joulutortut, paistaa tikkupullaa ja herkutella 
riisipuurolla ja luumusopalla. Lapset voivat ratsas-
taa poneilla, rapsutella lampaita ja kertoa joulu-
pukille joulutoiveensa. Aitassa satutäti lukee van-
hanajan satuja ja lapset voivat osallistua ongin-
taan. Koko kaksipäiväisten markkinoiden ajan on 
tarjolla elävää musiikkia lukuisten kuorojen esittä-
mänä sekä tiernapoika-esitys.
Kirkossa järjestetään lauantaina joulukonsertti klo 
16 ja sunnuntaina entisajan messu klo 10.
Markkinat ovat osa Lumo -valofestivaalia ja sun-
nuntaina paikalla esiintyy Tulikukka show klo 15.
Markkinoiden pääjärjestäjänä on Oulunsalon ko-
tiseutuseura ry ja Luuppi, Valve, Oulunsalon seu-
rakunta sekä lukuisat muut yhteistyökumppanit

lauantaina 19.11. klo 16 kirkossa
Esiintymässä Tuiran seurakunnan D'amen-kuoro, 
jota johtaa kanttori Tommi Hekkala. 
Kuoroa avustaa kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.

sunnuntaina 20.11. 
klo 10 kirkossa
Liturgina toimii Petri Sato-
maa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt ja kirkko-
väärtinä on Tytti Hyväri-
nen. Musiikista vastaavat 
kanttori Pirjo Mäntyvaara 
sekä Uusi Ääni -kuoro. 
Messussa käytetään van-
haa messukaavaa, van-
hoja messusävelmiä, jot-
ka ovat vuodelta 1923 se-
kä vuoden 1938 virsikirjan 
virsiä. Kyseinen pyhä on 
Tuomio sunnuntai eli Kris-
tuksen kuninkuuden sun-
nuntai, kirkkovuoden vii-
meinen sunnuntai. 
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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

Luukas-messu pe 11.11. klo 
19. Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, saar-
naa Arja Savuoja. Kolehti vä-
hävaraisille opiskelijoille. Il-
tapalatarjoilu. 
Messu su 13.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 
Valon messu – kirkasvalo-
hoitoa kaikenikäisille su 
13.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Soili Pitkä-
nen, kanttori Anna Kälkäjä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kakkukahvit. Ks. ilmoitus.
Messu su 13.11. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Niilo Pesonen, saar-
na Jaakko Kaltakari, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. Oulun 
rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja seurapuhe Jukka 
Hämäläinen. 
Messu su 13.11. klo 12, Ra-
jakylän srk-koti. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori An-
na Kälkäjä. 
Iltamessu su 13.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, ehtoollisavus-
taja Jouko Lahtela, kanttori 
Anu Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 16.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 11.11. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitävät Marja-Leena Tahkola 
ja kanttori Taina Voutilainen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 10.11. ja 
to 17.11. klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. Ateria on maksuton.  
Paikalla mahdollisuus vapaa-
ehtoiseen maksuun. 
Diakonian ateria to 10.11. 
ja to 17.11. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas torstaisin. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.  
Juttutupa ma 14.11. klo 10 
–11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Hartaus, aamupala ja yh-
dessäoloa omalla alueella. 
Lisätietoja: Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 14.11. klo 11-
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Diakonian aamupala ke 
16.11. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. 

Harrastukset ja kerhot 
Linnanmaan olohuone to 
10.11. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Yhden van-
hemman perheiden tapaa-
minen. Keskustelua, kah-
via, mehua ja pientä iltapa-
laa. Lastenhoito on järjes-
tetty. Olohuoneessa vieraa-
na Susanna Niemelä, joka 
vetää Asahi -terveysliikunta-
hetken. 
Raamattupiiri to 10.11. ja to 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
to 10.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. 

Toimittaa Veijo Koivula 
ja ekumeeninen 

työryhmä. 
Kirkkokahvit.

17.11. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
ja to 17.11. klo 13–14.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kahvikupposen 
äärelle keskustelemaan päi-
vän aiheeseen liittyvistä tee-
moista. Laulamme ja hiljenn-
ymme hartauden äärelle. Li-
sätietoa: Päivi Moilanen, p. 
040 5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 10.11. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Laulupiirissä lauletaan yh-
teislauluina vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja 
ja virsiä kanttorin johtama-
na. Mukana kanttori Tommi 
Hekkala sekä diakoniatyön-
tekijä Sirpa Vähäaho-Kuusis-
to. Kahvitarjoilu!
Raamattupiiri to 10.11. ja to 
17.11. klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 

Käsityökerho pe 11.11. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Tuiran seurakunnan 
nuorten ilta pe 11.11. klo 18–
20, Tuiran kirkko. Tuiran seu-
rakunnan nuortenilta. Illois-
sa on aina paikalla jokin seu-
rakunnan työntekijöistä se-
kä vanhempia nuoria. Illois-
sa myös tarjolla pientä pur-
tavaa. Illat ovat päihteettö-
miä ja energiajuomavapai-
ta. Lisätietoa: Anssi Putila, 
p. 050 3408 982, anssi.puti-
la@evl.fi. 
Ritaharjun Yökahvila pe 
11.11. klo 20–23, Ritaharjun 
nuorisotila. Yökahvila on 
yläkouluikäisille tarkoitet-
tua iltatoimintaa. Yökahvi-
lassa voit pelailla jutella ja 
viettää iltaa hyvässä seuras-
sa. Yökahvilassa aina paikalla 
seurakunnan työntekijä sekä 

Perheiden avoin hetki
perjantaina 11.11. klo 10 

Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Aikuisten ja lasten yhteinen hetki. Toiminnassa on 

mahdollisuus vapaaseen leikkiin ja välillä liikkumiseen. 
Kädentaitoja voi kehittää muovaillen ja askarrellen. 

Tarjoamme pientä syötävää. Tervetuloa!
Pirjo, p. 044  3161 734, Marja-Liisa, p. 050 3716 257.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Kouluttajana toimii Lasse Kantola. Mietimme 
oheisviestinnän, dialogin ja oman panoksen mer-
kitystä ihmisen kohtaamisessa. Minkälaisen jäl-
jen tai tunnelman kykenen halutessani luomaan 
lähimmäiselleni. Puhumme myös yhteiskunnan 
haasteista, muuttuvasta maailmasta, työelämäs-
tä, väsymisestä ja taakoittumisesta.
Koulutus on maksuton ja kaikille avoin. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

Valon messu - 
kirkasvalohoitoa kaikenikäisille

sunnuntaina 13.11. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Valon messu on tavallista lyhyempi ja 
yksinkertaisempi mutta musiikilliselta toteutukseltaan 

monipuolinen ehtoollisjumalanpalvelus. 

Messu valmistetaan yhdessä tunti ennen 
sen alkamista. Tarjolla on monia tehtäviä! 

Lisätietoja Päiviltä, p. 050 3408 992, paivi.jussila@evl.fi.
Tehdään messu yhdessä!

Lelutalkoot Yhteisvastuun hyväksi
Lasten piirustuksista valmistetaan taas ensi vuoden 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi puuleluja. Lelujen 
valmistus taas tarjoaa tekemistä aikuisille. Tavallisilla 
käsityötaidoilla pärjää. Puutyövaiheet tehdään pää-
sääntöisesti Siiven puutyöpajassa mutta joitakin vai-
heita voi tehdä myös kotona. Lelutalkoiden ajoista 
sovitaan ilmoittautuneiden kanssa. 

Kysy lisää ja ilmoittaudu Pentti Kinnuselle, 
p. 040 7239 174.

Kirkon tulevaisuus? 
– Miesten aamupäivä
lauantaina 19.11. klo 9.30–12 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kirkkohallituksen jumalanpalvelus ja yhteiskunta- 
osaston johtaja Pekka Rehumäki johdattelee 
miehiä kirkon tulevaisuuden pohdiskeluun yhdessä 
kirkkoherra Niilo Pesosen kanssa. 
Tilaisuus alkaa aamukahvilla. Tervetuloa!

sunnuntaina 13.11. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Vanhan musiikin konsertti. Kreettan kammari on 
uusi konserttisarja, jossa tehdään barokki- ja 
renessanssimusiikkia tutuksi leppoisasti jutustellen ja 
musisoiden. Oulun seudun vanhan musiikin yhdistyksen 
järjestämissä konserteissa esiin pääsevät uudet 
paikalliset osaajat tuttujen konkareiden ohella. 
Avauskonsertissa esiintyvät Stephanie Archer, 
sopraanonokkahuilu, Pekka Elsilä, traverso, 
Miikka Lehtoaho, urut, Johanna Leponiemi, 
barokkiviulu, sekä Riikka Vuorijärvi, mezzosopraano. 
Käsiohjelma 10/5 €. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

kaupungin työntekijä ja kou-
lutettuja yövalvojia. Illat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoa: Anssi 
Putila, p. 050 3408 982, ans-
si.putila@evl.fi. 
Big Night Out la 12.11. ja 
10.12. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Suunnattu yli 
10-vuotiaille. Kokoontumi-
sissa on iltahartaus, pelailua, 
askartelua ja yhdessä 
tekemistä. Tarjol-
la myös mehua 
ja keksiä, muu-
ten toimitaan 
nyyttäriperi-
aatteella. Li-
sätietoa: san-
na.tervo@evl.fi 
tai riikka.hon-
kavaara@evl.fi.
Käsityökerho ma 
14.11. klo 12–14, Tuiran 
kirkko, Sumppu. 
Diakoniapiiri ma 14.11. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana diakoni Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
15.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Käsityökahvila ti 15.11. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 15.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vierailu Oulun 
ortodoksisessa katedraalissa, 
Torikatu 74. Esittelijänä Juk-
su Mäntymäki. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
16.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran kirkon olohuone ke 

16.11. klo 17–18.30, 
Tuiran kirk-

ko. Avoimet 
ovet yhdes-
säoloon ja 
keskuste-
luun. Tarjol-
la teetä ja 
keksejä.

Seniorien 
laulupiiri to 

17.11. klo 13–14.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Laulupiirissä lauletaan yh-
teislauluina vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja ja 
virsiä kanttorin johtamana. 
Mukana kanttori Anu Arvo-
la-Greus sekä diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen. Kahvi-
tarjoilu! 
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Kansainvälisyys – In English

Kirkkoherra Merja Jyrk-
kä virkavapaalla 7.11.2016–
7.5.2017. Vs. kirkkoherrana 
toimii Juha Luokkala.
Ehtoollishartaus: to 10.11. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Kirpputori to 10.11. klo 9–18 
Kestilän srk-kodissa.
Kirpputori ma ja ti klo 12–17 
Pyhännällä partiokolossa.
Nuortenilta: ti 15.11. klo 17 
Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 16.11. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Kirkonkylän diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
16.11. klo 14 Pihlajistossa.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ke 16.11. klo 18 Marjatta ja 
Pentti Arbeliuksella.
Seurakuntakerho: Kesti-
lä: pe 11.11. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 Pulkkilan srk-talos-
sa. Rantsila: to 10.11. klo 13 
srk-talossa.
Perhekerho: Kestilä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerho-
kodissa. Parittomilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Pulkki-
la: keskiviikkoisin klo 10 ker-
hokodissa. Parillisilla viikoil-
la työntekijät paikalla. Py-
häntä: ti 15.11. klo 10 kerho-
tilassa. Rantsila: maanantai-
sin klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa. Pyhäntä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: torstaisin klo 12 
Nuppulassa.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   10.–17.11.2016

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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  10.–17.11.2016

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla sun-
nuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 13.11. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Nuorten kahvila to 10.11. klo 17–19, Keskustan srk-ta-
lo, Lilja ja Lumme-sali. Kahvila 14–17-vuotiaille nuorille.  
Keskustelukerho ti 15.11 klo 17–18.30, Heinäpään srk-
koti. Kerho eri-ikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 10.11. klo 12–13.30 Vanha pappila, Jössensa-
li. Vanhemmille, joilla kehitysvammainen aikuinen lapsi.

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-talossa. Viittomakieltä käyttävät seura-
kuntalaiset: kuurojenpappi Päivi Liitin avoimelle vas-
taanotolle voit tulla keskustelemaan uskon ja elämän 
asioista. Päivi Liiti, p. 044 7555 554.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 10.11. ja 17.11. 
klo 14 Keskustan srk-talossa, Isokatu 17. Kuoro avaa viit-
tomakielisille mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja oh-
jelmaa omiin messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kai-
vataan mukaan! Lisätietoja voit kysyä kuoron johtajalta,  
Ulla-Maija  Aaltomaalta, p. 050 5933 378.
Hyvä tietää -luento pe 11.11. klo 9.30 Keskustan srk-talo. 
Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentotilaisuus 
ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla. Tulkattu 
luentotilaisuus klo 10–12. Mahdollisuus lähteä omakus-
tanteiselle lounaalle Ravintola Pokkiseen. 
Raamattupiiri ti 15.11. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Raamatunkertomusten pohdintaa yhdessä. Rukousta, 
laulua ja keskustelua.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 10.11. 
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen! Keskustelun lomassa 
juomme kahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alka-
en Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä. 
Näköpiiri ti 15.11. klo 13–14.30, Keskustan srk-talo. Oh-
jelmallinen kokoontuminen näkövammaisille ja läheisil-
le. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen pääoven lähellä. 
Taksilla tullessasi aja Asemakatu 6:n sisäpihalle.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
10.11. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. 
Naistenryhmä pe 11.11. ja 18.11. klo 13–15 Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 14.11. klo 10–12, Keskustan srk-talo.  
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.

Avoinna ma, ti, to ja pe sekä la 26.11. 
klo 10–14, os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

 Kierrätystavaroiden loppuunmyynti 
marraskuussa. Alennukset jopa -50 %.

Tarinoita maailmalta pe 11.11. klo 12–13,  Siipi. Tovi tari-
nan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. Tieni 
lähetyspapiksi, Pentti Kortesluoma.
Tarinoita maailmalta pe 18.11. klo 12–13,  Siipi.  Lasten oi-
keudet, Marika Huttu.

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 

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. 

Sanajumalanpalvelus 
su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Kohtaamisia-raa-
mis to 10.11. klo 
18–19.30, Keskus-
tan srk-talo. 
Luukas-messu pe 
11.11. klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7, 
Linnanmaa. Tule mukaan jo suunnitteluun, joka alkaa klo 
17.30. Nuorille aikuisille suunnattu rento mutta tuhti ilta-
messu gospelmusiikin tahdissa. Messua junailee yliopisto-
pastori Ari Savuoja, saarnaa lähetysyhdistys Sanansaattaji-
en aluepäällikkö, teol. maist. Arja Savuoja. Kolehti vähäva-
raisille opiskelijoille. Iltapalatarjoilu. Tervetuloa mukaan, 
koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 16.11. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo, Isokatu 17.  

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 12.11. klo 17.30 Tuiran kirkolla 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Teemana: Hyvä 
elämä. Suuri keskusteluilta. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 14.11. klo 18, 
Heinätorin srk-talo. Kotiseurat. Tervetuloa mukaan! 
Hetki yhdessä -ilta ma 14.11. klo 19, rukoushuoneella 
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä il-
tapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sanan 
nuoria aikuisia. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 16.11. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappelin seurakuntasali, Yliopistokatu 7. 
Teemana: Komisario Palmu -kysymysilta. Vastaamassa Pa-
si Palmu. 

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Tekstaritupu

Soittokunnan tunnus

Yhteinen aamiainen (1 €) 
pe 11.11. klo 7.30–9.15 srk-
salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
15.11. klo 18 srk-salissa. 
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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   10.–17.11.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virastossa viikot 44–45 ovat 
ns. poikkeusviikkoja muut-
topuuhien takia – olemme 
kuitenkin tavoitettavissa sil-
loin joko virastolta tai srk-ta-
lolta ja puhelimen päässä.
Lasten kerhotoiminta aloit-
taa uusissa tiloissa viikolla 
46, lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho muuttotouhu-
jen vuoksi seuraavan kerran 
to 24.11. klo 10 srk-talossa. 
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim.4.
Hartaushetki ke 16.11 klo 14 
Lumilyhdyssä.
Kuoroharjoitukset ke 16.11. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 18.11. klo 17.30–19 
srk-talossa, monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa sekä raa-
mattuopetus ja nyyttärit.
Friday night 5.–.7-luokka-
laisille pe 18.11. klo 19.15–21 
srk-talossa, monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa sekä raa-
mattuopetus ja nyyttärit.
Tulossa: Uuden toimitilan 
siunaaminen su 20.11. klo 10 
sanajumalanpalveluksen yh-
teydessä srk-talossa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen täy-
tekakkukahvit ja tutustumi-
nen uuteen toimitilaan.

Rauhanyhdistys: Pe 11.11. 
klo 19 raamattuluokat E. Kä-
märäisellä (pienet) ja T. Van-
halalla (isot),   klo 19 nuor-
tenilta Simunalla. La 12.11. 

Messu su 13.11 klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Messun jälkeen isänpäi-
vän täytekakkukahvit. 

klo 18 aikuistenilta ry:llä. Su 
13.11. klo 17 seurat ry:llä. Ke 
16.11. klo 19 ompeluseurat 
I. Körköllä. Päiväkerhot 17–
18.30 ti, ke ja to ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 13.11. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Liturgi Jonne Pirkola, 
saarna Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit, mahdollisuus tutustua uuteen pappiin.
Messu su 13.11. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Liturgi Jonne Pirkola, saarna Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen.  
Jumalanpalvelusryhmä. Isäinpäiväkahvit. 
Mahdollisuus tutustua uuteen pappiin.
Iltakirkko su 13.11. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Johannes Hyytinen, 
kanttorina Henry Yrjänä. 

Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: keskiviikkoisin 
klo 16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puuha-
kerho tiistaisin klo 14.30 ker-
hotilassa. Tavastkengän vark-
karit torstaisin klo 16 Tavast-
kengän koululla. Rantsila: 
Poikakerho tiistaisin klo 15 
Nuppulassa. Hovin varkkarit 
torstaisin klo 15 Hovin kou-

lulla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Isänpäivämyyjäiset pe 11.11. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Om-
peluseurat pe 11.11. klo 19 
Matti ja Laina Jylhänkan-
kaalla. Miestenilta la 12.11. 
klo 19 ry:llä. Pyhäntä: Lei-
vonnaismyynti la 12.11. klo 16 
ry:llä. Seurat su 13.11. klo 18 
ry:llä. Lauluseurat ke 16.11. 
klo 18.30 Koskelolla. Rant-
sila: Julkaisuilta pe 11.11. klo 
19 ry:llä. 
Kuorot: Kestilä: kirkkokuoro 

 

Kyläjoulukalenteriin 2016 
on vielä joitakin luukkupäiviä tarjolla 

– vapaat päivät voi tarkistaa Hailuodon 
seurakunnan nettisivulta. 

Pienikin on kaunista – vaikkapa jouluinen ikkuna, 
jota saa käydä katsomassa. 

Varaa oma "luukkupäiväsi" Kaisamarjalta 
(kaisamarja.stockell@evl.fi tai p. 040 7430 381).

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

 
Arvostava kohtaaminen vanhustyössä
tiistaina 15.11. klo 12–14 ja 15–17
Pulkkilan valtuustonsalissa.
Luento kaikille asiasta kiinnostuneille! Aiheena 
mm. tunteiden kuuntelu, muistelut, muistorasiat. 
Luennoitsijana vanhustyön kouluttaja Raakel Piri. 
Sama luento kuullaan päivän aikana kaksi kertaa. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Siikalatvan seurakunta, Sote ja terveypiiri Helmi

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 18.11. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 18.11. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Monenlaista 
toimintaa ja puuhaa 
sekä raamattuopetus 

ja nyyttärit.

 
Kastettu: Selja Malin Similä (Pyhäntä),

Katri Rosa Kerttuli Korsulainen (Pyhäntä),
Joona Jalmari Eevert Keränen (Pulkkila)

Kuollut: Juhani Pasanen 76 (Pyhäntä),
Airi Eliina Leiviskä e Huovinen 84 (Pyhäntä),

Martti Antero Viitanen 83 (Rantsila)

Kestilän kappelin jouluruokailu
perjantaina 25.11. klo 12 srk-kodissa.

Ruokailu kestisille 70-v. ja sitä 
vanhemmille sekä perhekerholaisille. 

Ilmoittaudu viim. ke 16.11. 
kirkkoherranvirastoon, 

p. 040 5528 989.
Ilmoita myös allergiat ja 

mahdollinen kyydin 
tarve.

Perinteinen 
jouluaskartelu- 
ja kirppisilta
tiistaina 22.11. 
klo 16–19 
Rantsilan srk-talossa.

Tule tekemään ja hakemaan ideoita joulun 
askarteluihin! Askartelumaksu 2 € / hlö.
Myyntipuolella kirppistavaraa, 
leivonnaisia arvontaa…
Tule tekemään löytöjä ja myymään 
tarpeeton tavara pois!
Pöytävaraukset Eeva-Liisalta, p. 044 5181 171.

keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Käsikellot ma 
14.11. klo 10 srk-talossa. Kirk-
kokuoro torstaisin klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: lapsikuoro to 
3.11. klo 17.30 ja mieskuoro 

klo 19 srk-talossa. Rantsila: 
Veteraanikuoro keskiviikkoi-
sin klo 11 ja Stellat klo 15 srk-
talossa. Kappelikuoro tors-
taisin klo 18.30 srk-talossa.

Lapsen oikeuksien päivä 
sunnuntaina 20.11. klo 14–16

Perhetapahtuma Pyhännän srk-talossa
Ohjelmassa mm. askartelua,

leikkiä, hartaus
kakkukahvit

järj. Siikalatvan seurakunta ja 
MLL:n Pyhännän yhdistys

Tervetuloa!

jouluruokailu

Lämmin kiitos 
ihan jokaiselle Joulun lapsi -keräykseen 

osallistuneelle! 
Paketit  ovat nyt lähteneet matkaan Lumijoelta.
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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

Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 11.11. seura-
kuntatalolla. Aamupala eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaossa 
klo 10 alkaen niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Kierrätystori 
avoinna klo 9.30 – 11. 
Esikko-vanhemmat ma 
14.11. klo 10 seurakuntatalol-
la. Esikko-ryhmä ensimmäi-
sen lapsen saaneille vanhem-
mille ja pienokaisille. Mukana 
diakoni Ritva Sassali ja Marita 
Harjula, varhaisen tuen per-
hetyöntekijä.
Lähetysvintti ma 14.11. klo 
12 Lähetysvintillä.
Niittypirtin kerho ma 14.11. 
klo 13 päiväsalissa. Mukana 
diakonissa Sinikka. Kahvitar-
joilu.
Neulekahvila ma 14.11. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikille 
avoin ryhmä. Tule iltakahvil-
le käsityön kanssa tai ilman.
Kierrätystori ma 14.11. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.
Esikoiset ry:n seurat ma 
14.11. klo 18 seurakuntatalol-
la. Sydämellisesti tervetuloa.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 13.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avus-
tava pappi Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri. 

Kastettu:   
Iisa Katariina Lehto, 
Samuel Alexander Saari,
Ninni Eveliina Suomela

17.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 18.11. seura-
kuntatalolla tuttuun tapaan.
Partio: Ke 16.11. Päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafeking Kotikololla klo 18-
20. Eräpartiokoulutus Kotiko-
lolla klo 20–20.30. 18.–19.11. 
Hamina-Kaamos -16 ja Kar-
hunkaato -16 Tarkemmat tie-
dot löydät  www.niittykar-
pat.fi
Rauhanyhdistys:  Pe 11.11. 
klo 19 alueellinen nuortenilta 
Oulunsalon ry:llä ja klo 18.30 
raamattuluokka 5.–6. ry:llä. 

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: 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.

Isänpäivän messu su 
13.11. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarai-
nen, avustaa Juha Maa-
lismaa, messudiakoni 
Soile Pakkanen, kanttori 
Marjo Irjala. Lasten kirk-
kohetki monitoimitilassa.

Kuuntele Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

kodissa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Joululeiri 1.–7.-lk 9.–11.12 
Leirikeskus Luurinmutkassa. 
Ilmoittaudu 27.11. mennessä 
kempeleenseurakunta.fi/il-
moittautuminen.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten hartaus ti 15.11. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. 
Raamis ke 16.11. klo 18 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 10.11. klo 
18.30 ITÄ Haapakoski, Pirtti-

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 14.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 16.11. klo 12.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 16.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
16.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpiiri to 
17.11. Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa Seurakuntapiiri to 
17.11. klo 12 Kirkonkylän srk-

Kastetut: Joonatan 
Arvid Saari, Minea 
Hanna Aurora Haaranen, 
Aarni Eero Santeri 
Ukkola, Matilda Siiri 
Susanna Talvimaa.

Freeim
ag

es

Katedraalien kaikuja 
lauantaina 12.11. klo 18 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Oululainen vaskikvartetti Owla konsertoi yhdessä Kemin 
kaupunginorkesterin vaskipuhaltajien sekä urkuri Elias 
Niemelän kanssa. Konsertin ohjelma on instrumentaali-
nen katsaus sakraalin musiikin kehitykseen aina gregori-
aanisesta laulusta tähän päivään. Konsertin säveltäjäni-
miä ovat mm.  Leoninus, Desprez, Monteverdi, Gabrieli, 
Couperin, J.S.Bach ja Rachmaninov. Käsiohjelman hinta 
on 10 €. Vaskiyhtyeessä soittavat Arja Ollila ja Johanna 
Mäntyranta trumpetti, Marja Isto ja Sauli Orbinski käyrä-
torvi, Virve Lantto ja Markus Lankinen pasuuna, sekä Ju-
ha Pisto tuuba. 

Jouluavustukset 2016
Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuksia 

lahjakortteina kauppoihin tai palveluntarjoajille. 
Ilmoita lahjoituksestasi viimeistään 14.11.  

p. 044 7521 227 tai ritva.sassali@evl.fi.
Jos koet tarvetta pieneen taloudelliseen avustukseen, 

täytä lomake seurakunnan nettisivuilla kohdasta 
”Apua tarjolla” tai käy diakoniatoimistossa. 

Hakemukset käsitellään 15.11. 

Seurakunnan diakoniatyön 
lentopallovuoro lauantai-
sin 12.11. alkaen klo 15–16.30 
Santamäen koululla. Tervetu-
loa pelaamaan!
Ilta parisuhteelle la 12.11. klo 
17 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. www.kempeleenseura-
kunta.fi/toiminta.
Herännäisseurat su 13.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.

Perhekerho srk-talolla ti 15.11. 
klo 9.30 – 11.
Jussilan porinahetki ti 15.11. 
klo 13. Mukana diakonissa Si-
nikka.
Perhekerhot Koti-Pietiläs-
sä ja Vanamossa ke 16.11. klo 
9.30 – 11.
Seurakuntakerho ke 16.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ai-
heena Poikkitaide; Marja-Lii-
sa ja Kerttu
Kuorot ke 9.11.: klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 Minka 
kirkossa ja Kirkkolaulajat seu-
rakuntatalolla.
Raamatun äärellä -ilta to 

Köörikonsertti 
perjantaina 11.11. klo 20 Limingan kirkossa.

Esiintymässä sopraano Johanna Kropsu, 
pianisti Antti Mikkonen, urkuri Mika Kotkaranta ja 

viulisti Sinikka Ala-Leppilampi. 
Mukana myös oopperan kuoro Tuiran kamarikuoro. 

Konsertin tulot käytetään Abrahamin pidot 
-kotiseutuoopperan kokoamiseen.

La 12.11. klo 18.30 iltaseurat 
ry:llä. Su 13.11. klo 16 isäinpäi-
väseurat Limingan kirkossa. 

To 17.11. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 18.11. klo 18.30 raamattu-
luokka 7.–8. +nuoret ry:llä.

Lähetystyön 

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 13.11. 

klo 11–14 seurakuntatalossa.
 

Menú
Liha- tai kalaruoka lisukkeineen 

Jälkiruoka
Täytekakkukahvit / tee / mehu 

* Hinta: aikuiset 12 €, 
 lapset (4–12-v.) 6€, alle 4-v. ilmaiseksi

Tervetuloa! 
   PS. Meillä käy pankkikortti!

kuja 4, LÄNSI Tahkola, Kan-
nonkuja 3. Raamattuluokka 
4-5lk pe 11.11. klo 18 Jokelai-
nen, Taukopaikka 2. Raamat-
tuluokka 6-8lk pe 11.11. klo 18 
Lampela, Taukopaikka 8. Alu-
eellinen nuortenilta pe 11.11. 
klo 19 Oulunsalon ry:llä. Päi-
väkerho ma 14.11. klo 17.30 ja 
ti 15.11. klo 17.30 ry:llä. Perhe-
kerho ke 16.11. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai 11.11. klo 
19 ry:llä. Lauluseurat pe 11.11. 
klo 19 Marin H-M&J, Särkkä-
ranta 14, Tyrnävä. Seurat su 
13.11. klo 16 ry:llä.

Jipun joulukonsertti 
maanantaina 12.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.  Liput 15 €, opiskelijat, eläkeläi-
set ja työttömät 10 €. Lippuja voi ostaa kirkko-
herranvirastosta tai varata ennakkoon www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautumiset. Ennakkoon varatut liput 
lunastetaan paikan päällä tuntia ennen konserttia. Kon-
sertin tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
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Joulun lapsi   
-pakettien

vastaanotto 
ma 13.11. klo 13–16 

srk-talon alakerrassa, 
muutoin sovi 
Anjan kanssa:

p. 040 5629 131. 

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

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaushetket to 10.11. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Perheilta to 10.11. klo 18 
Koortilassa. Valmistamme 
puuhelmikoruja ym. Iltapa-
laksi nautitaan ruishampuri-
laisia Koortilan kodassa.
Runo- ja musiikki-ilta to 
10.11. klo 18.30 seurakunta-
talossa. Lausuntaa Ritva Ran-
ta ja Hilkka Kylmäoja, laulu- 
ja soitinryhmä, Jouni Heikki-
nen. Kahvi- ja teetarjoilu.
Porinapirtti ti 15.11. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Tule koko kaksituntiseksi tai 
vain hetkeksi kahville/ teelle. 
Lähetysilta ti 15.11. klo 18 
seurakuntatalossa, vieraana 
nimikkolähetit Anna-Riitta 
ja Oskari Holmström.
Keskipäivänkerho ke 16.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
nimikkolähetit vierailevat. 
Ainolan kerho ke 16.11. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
16.11. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
16.11. klo 15 Rantakodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 16.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaushetket to 17.11. klo 
13 alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
17.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
17.11. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen. 
Iltahartaus to 17.11. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. Huom! Ja-
ettavan tavaramäärän li-
säännyttyä ota mukaasi va-
rakassi!
Kuorot: Ke 16.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-

ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
Lapset/ perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen ti-
loissa Päivärinteellä sekä tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Nuoret/ rippikoulut: Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
11.11. klo 15–17. Yökahvila 
Valopilikku la 12.11. klo 19–
24 yläkoulun tiloissa. Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 13.11. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Nuortenilta  ke 
16.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja to 
17.11. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Koulupastoripäi-
vystys to 17.11. klo 11–12.15 

Messu su 13.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. 

yläkoululla ja lukiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 15.11. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. Taize lauluilta pe 
18.11. klo 18.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 11.11. klo 19 nuortenil-
ta ry:llä ja veljesilta ?. La 12.11. 
klo 19 raamattuluokka-iltaky-
lät klo 19: 4–6lk J. Toljamo ja 
7–8lk M. Toljamo. Su 13.11. klo 
14 seurat ry:llä.  Ma 14.11. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 15.11. 
klo 12 ruokailu ja lauluseura-
kerho Laitasaaren ry:llä. Vie-
raita Raahesta. To 17.11. klo 
18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 11.11. klo 19 kotiom-

peluseurat. Klo 19 nuortenil-
ta Muhoksen ry:llä. La 12.11. 
klo 19 raamattuluokat: pie-
net Hintsala, isot M. Toljamo. 
Su 13.11. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Takkinen, Laitasaa-
ri Ervasti, Huovila Lehto. Klo 
17 seurat ry:llä. Ti 15.11. klo 
12 ruokailu ja lauluseuraker-
ho ry:llä. Ke 16.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 

Messu su 13.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Mes-
sun jälkeen Isänpäivälou-
nas srk-talolla.

Nuttupiiri to 10.11. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 11.11. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 16.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 17.11. klo 17.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-

Kastettu: 
Linda Aava Emilia 
Tukiainen.
Kuollut: 
Kaarin Saara-
Marjatta Heikkilä 85.

Freeim
ag

es

Lähetyslounas isänpäivänä
sunnuntaina 13.11. klo 11.30–14 Tyrnävän seura-
kuntatalossa. Tarjolla lihamureke, jälkiruokana 

täytekakkukahvit. Hinnat: aikuisilta 8 €, lapsilta 
(alle 12-v) 4 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. 
Ruokailutilassa on lapsille leikkinurkka!

Järj. seurakunnan lähetystyö ja nuorten palvelu-
ryhmä. Tuotto Kaakkois-Aasiaan tyttöjen ja nais-
ten ihmiskaupan torjunnan hyväksi työskenteleväl-
le Alliance Anti Traffic (AAT) -järjestölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.

torstaina 10.11. 
klo 18–19.30 
Tyrnävän srk-talolla. 
Aiheena käskyt 
4–5 ja uudet virret. 
Teemu Isokääntä ja 
Pentti Korkiakoski.

Kinkerit

Reformaation juhlavuoden kinkerit 
 

 

 

 

Mihin käskyt kehottavat ja 

vapauttavat tänä päivänä? Miten soivat uuden 

lisävihkon virret? 

 

 Kinkerit syksyllä 2016       

To 3.11. klo 18-19.30 Murron rukoushuoneella; 

aiheena käskyt 1-3 ja uudet virret 

To 10.11. klo 18-19.30 Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 4-5 ja uudet virret 

To 24.11. klo 18-19.30  Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 6-7 ja uudet virret 

To 1.12. klo 18-19.30 Temmeksen seurakuntatalolla;           

käskyt 8-10 ja uudet virret 

             

Jos kotoa löytyy katekismus, ota se mukaan! 

Nimikkolähettien 
Anna-Riitta ja Oskari Holmströmin
seurakuntavierailu
tiistaina 15.11. klo 18 seurakuntatalolla 

Nimikkolähetit 
toimivat Suomen 
Lähetysseuran ja 
paikallisen kir-
kon työyhteydessä 
Tansaniassa maa-
sai-heimon kes-
kuudessa. He ker-
tovat mm. sikäläis-
ten lasten kouluolosuhteista ja paikallisesta seurakun-
tatyöstä.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu ja arvontaa!

Muhoksen seurakunta / lähetys

Taize lauluilta
perjantaina 18.11. klo 19 
Laitasaaren rukoushuoneella, Rantatie 190.
Laulamme yhdessä ylikiiminkiläisen SELA-lauluryhmän 
johdolla, välillä Raamatun lukua ja rukouksia.
Lopuksi pientä purtavaa. Vapaaehtoinen maksu.
Lämpimästi tervetuloa!

Naistenilta 
torstaina 17.11. klo 18 Koortilassa.
Tarjolla hartautta, villasukkajumppaa (ohjaajana  Ma-
ri Hänninen), saunomista, paljuilua, iltapalatarjoilua 
ja lämminhenkistä yhdessäoloa. Mukaasi tarvitset vil-
lasukat, uimapuvun ja pyyhkeen sekä ystävättäresi <3
Ilmoittautumiset iltapalan vuoksi 14.11. mennessä 
www.muhoksenseurakunta.fi/sahkoinen_asiointi/ tai 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284.
Odotamme sinua!

Seurakuntamme perhetyön naiset

sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 12.11. klo 
18 ry:llä. Hartaus su 13.11. klo 
14.30 Villa Tyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
11.11. klo 19 Nuorten perjan-

tai ry:llä ja lauluseurat Mari-
nilla, Särkkäranta 14. Seurat 
su 13.11. klo 16 ry:llä.

Kaiken kansan aamupala 
keskiviikkona 16.11. klo 8–9.30 

Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu seurakunnan lähetystyölle. 

murrosikäisten nuorten vanhemmille
torstaina 17.11. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 

Luento Riitta Alatalo sekä keskustelua aiheesta: 
Murrosikä – mahdollisuus vai haaste? Kahvit. 

Järj. Vanhempien akatemia ja Tyrnävän seurakunta.

Avoin vanhempainilta 
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Postia & Palautetta

toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Kappalainen Olavi Isokoski sai olla seuroissa 
”penkinpääkristittynä” . 

On maanantaiaamu lokakuussa. Pidän viikko-
vapaata maanantaina ja tiistaina. 

Kalenterissani on maanantain kohdalla 
merkintä soittaa kastekoteihin tulevan lauan-

tain kasteita silmällä pitäen.
Merkintä tiistaille muistuttaa rippikoulukirjeistä, 

jotka olisi postitettava. Asia oli hoidossa, sillä toimelias 
nuoriso-ohjaajamme Pekka oli ollut asialla. 

Maanantaihin mahtuu ruoanlaittoa ja piha-askarei-
ta, tiistaina  nuorimmaisemme pianotunnille vienti ja 
nouto. Ai niin, taisi poika tulla kotiin omin nokkinen-
sa pyörällään. Hän nimittäin tarvitsi Poke-palloja, joi-
ta saa Ylikiimingissä vain 
kirkon pihalta. Eihän sitä 
muuten voi olla.

Keskiviikosta tuli iki-
muistoinen: hyvä kun 
tuli uni silmään, olihan 
luvassa Ylikiimingin 
uuden seurakuntatalon 
peruskiven muuraus. 

Sitä ennen kävin aa-
mulla Hintassa Oulu-
joen seurakunnan teo-
logien yhteisessä pa-
laverissa. Se on tärkeä 
kokous kerran kuus-
sa. Pennu eli Oulujo-
en kappalainen Pentti 
Kortesluoma ilmoit-
ti kokouksen jäävän 
viimeisekseen eläk-
keelle jäämisensä vuoksi. Olen siis kohta 
toiseksi vanhin teologi Oulujoen seurakunnassa. Huh. 
Yöunet meinasivat mennä taas. 

Torstaina muistutus katoavaisuudesta tulee sitä 
kautta, että Osuuspankissa olevaa eläkesäästökassaa 
(eli arkkurahoja) tulisi päivittää. 

Perjantaina vuorossa aamunavaus Harjurinteen 
koululla. Illalla pääsen vieraaksi Vepsän kylätoimikun-
nan porinapiiriin. Ylikiimingin kylätoimikunnat ovat 
aktivoituneet. Oma apu paras apu. 

Lauantaina kaste kodissa. Sunnuntaina messu Yli-
kiimingin kirkossa ja kaste kodissa. 

Illalla seuroissa saan olla ”penkinpääkristittynä” eli 
minulla ei ollut palveluvuoroa. 

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila on 
varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. 
Jos et halua Rauhan Tervehdystä ja muita 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Jokainen seurakunta tekee 
kiitettävässä määrin dia-
koniatyötä. Neulotut pipot, 
sukat, lapaset ja kaulaliinat 

ovat tervetulleita lahjoja. Kun 
viet ne seurakuntasi diakonis-
salle, hän tietää kenellä on suu-
rin avuntarve. Myös myyjäisis-

tä saadut tulot ovat ruokakort-
teina monen varattoman jou-
luilo. Vähäinenkin lahja on ai-
na tervetullut. 
On ilo kuulla, miten paljon mie-
hiä on liittynyt tekemään vapaa-
ehtoista avustustyötä. He val-
mistavat myyjäisiin puutyöker-

hoissaan monenlaisia esineitä 
upeista ikkunatähdistä voiveit-
siin ja kaikkeen siltä väliltä. 
Joukkovoima vie eteenpäin, ja 
siitä saa hyvän mielen auttaja ja 
autettava.

IRJA VÄÄNÄNEN
Oulu

Katson aika ajoin Rauhan 
Tervehdys -lehteä ver-
kosta. Lehden numeros-
sa 31 (20.10.2016) on jut-

tu Luther-leivästä ja bullasta. Jo 
kannessa on Luther-leipä, jon-
ka päällä risti. 

Tuo leipä toi mieleeni äsket-
täisen tapaamisen helsinkiläi-
sessä kahvilassa.

Istuin kahvilla ja söin ko-
rinttipullaa. Samaan pöytään 
tuli vanha nainen ja hänen 
avustajanaan ollut nuorempi 

mies, molemmilla myös kuppi 
kahvia ja korinttipulla. 

En tuntenut heitä, mutta sa-
noin: "Meillä on sama maku!" 

Tähän vanhus: "Minä en 
muistanut tämän pullan ni-
meä, mutta sanoin: Se raamat-
tupulla ja hän tiesi heti: Korint-
tipulla!” vanhus sanoi seuralai-
seensa viitaten.

Johon minä: "Aivan; Paava-
lin kirje Korinttilaisille – hie-
nosti oivallettu!" 

Mies oli vanhuksen vävy. 

Vanhuksen kertoman mukaan 
he käyvät usein yhdessä syö-
mässä jossakin Töölön monis-
ta lounaspaikoista ja tulevat sit-
ten kahville. 

Kun kahvit oli juotu, sanoin 
vanhukselle: "Teillä on hyvä vä-
vy!" Vanhus nyökkäsi hymyil-
len. 

KIRSTI AALTO 
Rauhan Tervehdyksen  

verkkolukija 

Auta lähimmäistä lähelläsi

Mikä saa meidät tule-
maan melkein toi-
selta puolelta Suo-
mea sinne "Lap-

piin" yhden tapahtuman vuok-
si? Vastaus on hyvin yksinker-
tainen: tunnelma. 

Aina kun saavumme Oulu-

gospeliin, tiedossa on yhdessä 
tekemistä oman ja muiden seu-
rakuntien kanssa. 

Tätä yhteishenkeä löytyy 
leikkiessä, laulaessa, konser-
teissa, bussimatkoilla ja Maja-
koilla puuhaillessa. 

Muut seurakuntamme reis-

sut saavat harvoin yhtä paljon 
osallistujia kuin matka Ou-
luun. 

Jatkakaa loistavaa työtänne 
samaan malliin.

KYMIN SEURAKUNNAN 
NUORET

Oululaiset osaavat luoda yhteishengen

Korinttipullaa 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan uuden kirkkoher-
ran nimi on selvillä sun-
nuntaina 13. marraskuuta. 

Ennakkoäänestys jatkuu perjantai-
hin 11. marraskuuta saakka. Lisä-
tietoa äänestyksestä on osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit. 

Ensimmäisenä ennakkoäänes-
tyspäivänä äänensä antoi 368 seu-
rakuntalaista, mikä on 2,5 prosent-
tia äänioikeutetuista. Yhteensä ää-
nioikeutettuja on 14 869. 

Edellisissä vaaleissa vuonna 2007 
vaalien lopullinen äänestysprosent-
ti oli 10,5. Tuolloin kirkkoherraksi 
valittiin Matti Pikkarainen. 

Äänestäjiä oli jonoksi asti
S a nna K r o o k

Marja Saukkonen äänesti maanantaina tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirastossa. Vaalivirkailijana toimi nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluoto.


