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Pääkirjoitus

Monipuolisia kattauksia, kiitos

P

iispamme Samuel Salmi päätti sunnuntaina piispan-

kauhistelemaa vauhtia.

tarkastuksen Muhoksen seurakunnassa. Pitämänsä

Sillä aivan kuten 1700-luvun virret, eivät perintei-

messun jälkeen piispa kertoi kirkkoon kokoontuneil-

set jumalanpalvelukset tai ylipäänsä kirkossa istuminen

le huolensa jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän vä-

sovi kaikille. Meitä seurakuntalaisia ei edes pidä pakot-

henemisestä. Hän arvioi kirkkokansan määrän huvenneen

taa samaan muottiin tai tykkäämään samoista asioista.

viiden viime vuoden aikana kolmanneksella.

Samaa ruokaa voi nauttia monenlaisella kattauksella.

”Elämme aikaa, jolloin joudumme kysymään, mik-

Usein kuulee todettavan, että kirkko koettaa mielistel-

si ihmiset eivät osallistu maailman parhaaseen tuottee-

lä sen helmasta kaikkoavia ihmisiä teemamessuilla, tapah-

seen”, hän totesi. Jumalanpalveluselämä olisi piispan

tumilla, keskustelutilaisuuksilla tai vaikkapa Oulugospelin

mukaan saatava nousuun niin, että kirkon alttari olisi seu-

yhteydessä järjestettävän nuorten videokilpailun tapaisil-

rakunnassa kaiken keskiössä.

la tempauksilla. Siinäpä vasta on kyyninen ja umpimieli-

On kompattava piispaa siinä ajatuksessa, että Sana

nen ajattelutapa!

on, ja sen tulee olla, kaiken ydin. Mutta sitten tulee se

Toivottavasti seurakunnissa mennään jatkossakin roh-

poikkipuolinen ”mutta”. Kun tulevaisuudessa seurakun-

keasti ihmisten pariin ja tarjotaan erilaisia kattauksia.

nat yhä enemmän tukeutuvat vapaaehtoisiin, toimin-

Sanasta riittää ammennettavaa.

Elsi Salovaara

taan tulee yhä enemmän uusia muotoja. Ja se on hyvä
asia, sillä muutoin alamäki väkimäärissä jatkunee piispan

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

PS: Lisää Muhoksen piispantarkastuksesta sivulla 9.

Aatoksia

Muut lehdet

Suomalaista
turvallisuutta

V

aikkei Suomesta tullutkaan
turvallisuusneuvoston jäsentä, voimme tehdä paljon turvallisuutemme eteen. YK on
arvioinut, että 25–50 prosenttia maailman kaikista naisista on joutunut
puolisonsa väkivallan kohteeksi. On
arvioitu, että joka toisella psyykkisesti sairastuneella on kokemusta erilaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai muusta väkivaltaisesta kaltoin
kohtelusta.
Väkivallalta halutaan silti yhä ummistaa silmät. Vain kaikkein räikeimmät tapaukset havahduttavat kansalaiset keskustelemaan edes vähäksi
aikaa.
Väkivalta, tai se mikä koetaan väkivallaksi, vaihtelee kokijan mukaan.
Kauan jatkuneena väkivaltaan turtuu,
eikä ihminen osaa enää mieltää vakavaakaan tilannetta vaaralliseksi. Väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai aineellista. Aineellinen väkivalta on esimerkiksi tavaroiden särkemistä tai rahalla kiristämistä. Väkivallan syynä
on usein halu pitää muut perheenjäsenet vallassaan. Joskus uhan luomiseksi riittää pelkkä tekijän katse.
Lapset voivat olla esimerkiksi naiselle tai miehelle syynä siihen, että hän jää väkivaltaiseen parisuhteeseen. Toisaalta lapset voivat olla myös
syy irtautumiseen.
Väkivaltaisissa kodeissa asuneet
teini-ikäiset ovat kertoneet, etteivät
viranomaiset ole aina uskoneet lasta.
Lapsi kokee kuitenkin eniten väkivaltaa omassa kodissaan. Väkivallan
kokeminen tai näkeminen on lapselle todennäköisempää omassa kodissa kuin koulussa tai leikkipuistossa.
Väkivallasta ilmoitetaan nykyään aikaisempaa useammin poliisille. Suomessa on kuitenkin huomat-

Kommentoi!

tavasti väkivaltamyönteisempi kulttuuri kuin muissa Euroopan maissa.
Kolmannes suomalaisista ei pidä perheväkivaltaa rangaistavana tekona kaikissa tilanteissa. Muualla Euroopassa
vastaava luku on 12 prosenttia. Lähes
kaikki eurooppalaiset turvautuvat poliisin apuun suomalaisia herkemmin.
Ensikotityössä vahvistetaan vauvaperheen myönteisiä voimavaroja, ehkäistään vaikeuksia ja tuetaan varhaista vuorovaikutusta. Myös turvakodin
toiminnassa huomioidaan koko perhe:
kokija, tekijä ja näkijä.
Työ vaatii jatkuvaa kehittämisotetta
ja eri ilmiöiden tarkkaa havainnointia.
Työ ei ala tai lopu siihen, kun väkivaltaa kohdannut saapuu turvakotiin. Kokijaa on autettava voimaantumaan, tekijää ottamaan vastuu teoistaan ja lasta
on suojeltava.
Myös uudessa Oulussa tarvitaan
turvakoti, jossa väkivallan uhri ja lapset voivat kaikessa rauhassa levähtää.
Samassa paikassa on hyvä saada ammatillista apua ja kohtalotovereiden
vertaistukea. Näin voimme estää sukupolvesta toiseen periytyvää väkivaltaista käyttäytymistä ja väkivaltaan
alistumista.
TIMO PELTOVUORI

toiminnanjohtaja
Oulun ensi- ja turvakoti ry

Ei kai
kukaan nähnyt

Nuorten ääni
kuuluviin

Hannu Kipon kirjoitus Sanansaattaja-lehdessä:
”Ajoin pihasta vauhdilla jalkakäytävälle, vilkaisin, ettei ketään tule ja olin pudottautumassa pyörällä kadulle, kun huomasin, että vasemmalta tuleekin auto. Äkkinäinen jarrutus käsijarrulla lukitsi etupyörän samalla kun se putosi jalkakäytävältä
kadulle. Lensin ohjaustangon yli kadulle.
Verkkarit tarttuivat ohjaustangon keskiruuviin ja olin housut kintuissa kontillani
kadulla. ’Näkikö kukaan?’ oli ensimmäinen ajatukseni silloin yli kolmekymmentä vuotta sitten.
’Näkikö tai näkeekö kukaan’, miettii moni nytkin. Toisiltamme voimme olla näkymättömissä, mutta Kaikkivaltias
näkee. Vaikka hän näkee meidät sellaisina kuin olemme ja itseämme häpeämme,
ei hän siltikään hylkää meitä. Olemme hänen omaisuuttaan.”

Esse-lehden päätoimittaja Urpu Sarlin
kannustaa äänestämään:
”Yhteisömme voi sitä paremmin, mitä
useammat ihmiset mieltävät kuuluvansa
siihen. Vaaleissa äänestäminen on merkki
siitä – tai ainakin tärkeä askel siihen suuntaan. Siksi on tärkeää, että myös nuoret ja
maahanmuuttajat osallistuvat ja äänestävät.
Äänestäminen on tulevaisuuden rakentamista, unelmoimista. Käyttäkäämme
ääntämme, ja kannustakaamme toisiakin
tekemään niin.
Arvot ohjaavat sitä, kuinka ääntämme käytämme ja kuinka yhteisöämme rakennamme. Kun mietimme valintojamme, yksi ohjenuora voi olla tämä Mestarin sana:
– Kaiken, minkä teette yhdelle näistä
minun vähäisimmistäni, sen te teette minulle.”

Sanansaattaja 18.10.

Esse 18.10.

Vastarannan Kiiski
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Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 1.1.2013 alkaen
Paikkoja on yhteensä 51
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
(6 paikkaa)
Tuppurainen Tytti ESLI
Rysä Marja KKA
Heinonen Sirpa KPP
Myllylä Sirkka-Liisa TS
Arranto Jouko ESLI
Talvitie Mari-Leena KK

Karjasillan seurakunta (10)
Kivioja Arto KKP
Lahti Liisa ESLI
Hirvenoja Anna-Liisa KK
Laine, Hans KKP
Lämsä Arja KKA
Jämsä, Marjo KK
Hannula Martti TS
Riihiaho Pirkko KPP
Okkonen Tuula ESLI
Ranua Jouni KPP

Tuiran seurakunta (12)

Kaupunginvaltuustoon pyrkii Oulussa ehdokkaita, jotka ovat myös yhteisen kirkkovaltuuston jäseniä. Oulun yhteinen kirkkovaltuusto oli koolla uudessa kokoonpanossaan
ensimmäistä kertaa viime viikon keskiviikkona. Kuvassa valtuutetut saavat ohjeistusta valtuuston puheenjohtajalta Reijo Salliselta.

Kaksi roolia ei hidasta vaaleissa

Raudaskoski Mikko ESLI
Juntunen Viljo KPP
Dickson Leena TS
Aakko Antero KKA
Kumpulainen Marjo ESLI
Alasaarela Esko KPP
Härö Jonna-Marleena KK
Sainio Marjatta ESLI
af Hällström Pertti TS
Pyörälä Pirjo KKA
Pajala-Mäkivierikko Jaana ESLI
Päkkilä Maija KPP

Oulujoen seurakunta (8)

2013

OULU LAAJENEE

K

unnallisvaaleihin osallistuu Oulussa ehdokkaita,
jotka ovat jäseninä uudessa Oulun seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. He ovat myös Oulun nykyisen kaupunginvaltuuston jäseniä.
Rauhan Tervehdys kysyi ehdokkailta, miten rahkeet riittävät sekä kunnalliseen että seurakunnalliseen luottamushenkilötoimintaan.
Mari-Leena Talvitie kuuluu
yhteisessä kirkkovaltuustossa
Kuunteleva kirkko -ryhmään, joka edustaa kokoomuslaisia ja sitoutumattomia seurakuntaihmisiä. Oulun kaupunginvaltuustossa hän edustaa kokoomusta.
Yhteinen kirkkovaltuusto on
kokoontunut kahden vuoden aikana 14 kertaa. Talvitie on osallistunut näihin kokouksiin neljä kertaa. Syy poissaoloihin on Talvitien
mukaan se, että hänet valittiin viime vuoden keväällä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.
Kaupunginhallituksen ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset järjestetään molemmat maanantaisin, eikä Talvitie ole voinut
puheenjohtajuutensa takia osallistua jälkimmäisiin.
Talvitie huomauttaa, että ennen puheenjohtajuuttaan hän
osallistui lähes jokaiseen kirkkovaltuuston kokoukseen ja on ilmoittanut aina esteestä, jolloin
kirkkovaltuustossa on ollut varajäsen. Kirkkovaltuustokausi alkoi
viime vuoden alusta.
Talvitie sanoo toimivansa viestinviejänä äänestäjien sekä yhty-

män ja kaupungin välillä. Tällä on hänen mukaansa erityistä
merkitystä nyt, kun Oulu ja neljä
kuntaa yhdistyy.
Talvitie oli mukana jo varhain
seurakunnan nuoriso- ja isostyössä. Hän on myös aina ollut
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut. Siksi hän haluaa osallistua kunnalliseen ja
seurakunnalliseen vastuunkantamiseen.

Jos kahteen
valtuustoon
pyrkiminen
tuo ihmisiä
seurakuntaan,
asia on hyvin.
Mikko Jämsä

Tehtävät
antavat voimia
Mikko Jämsä edustaa Toimivia
seurakuntalaisia, joka on seurakuntaväen aloitteesta perustettu
puolueisiin sitoutumaton ryhmä.
Kunnallisvaaleissa hän on ehdolla
keskustan listalla. Nykyiseen kaupunginvaltuustoon hänet valittiin
kristillisdemokraattien listalta.
Jämsä on ollut poissa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista neljä kertaa. Hän kuitenkin
huomauttaa, että kokoukseen voi
lähettää varamiehen, jos siitä ilmoittaa ajoissa.
Jämsä sanoo miettineensä,
miten rahkeet riittävät kahdessa
valtuustossa työskentelyyn ja todenneensa, että energiaa on tarpeeksi.
– Molemmat antavat voimia,
sillä kyse on sosiaalisesta kanssa-

käymisestä, yhteisten tavoitteiden
toteuttamisesta.
Jämsä pohtii sitä, miksi monet
poliitikot pyrkivät kahteen valtuustoon. Hän aluksi hieman ihmettelee, miksi kirkkovaltuustoihin pyrkii ihmisiä, jotka eivät ole
muuten olleet kirkon kanssa tekemisissä. Hän kuitenkin huomauttaa, että ei näe ihmisten sisälle.
– Jos kahteen valtuustoon pyrkiminen tuo ihmisiä seurakuntaan, asia on hyvin.

Kokouksesta
kokoukseen
Antti Huttu-Hiltunen edustaa yhteisessä kirkkovaltuustossa
Kirkko keskelle arkea -ryhmää.
Sen taustavoimana on Suomen
Keskusta. Hän on myös nykyisen
kaupunginhallituksen jäsen.
Kunnallisvaaleissa Huttu-Hiltunen on ehdokkaana keskustan
listalla. Kirkkovaltuuston kokouksesta hän on ollut poissa viisi
kertaa. Hän on lähtenyt kirkkovaltuuston kokoukseen maanantaisin kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä.
– Jos en ole ehtinyt, niin olen
ilmoittanut, että varamiehen voi
kutsua paikalle.
Päällekkäisistä kirkkovaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousajoista on Huttu-Hiltusen
mukaan keskustelu, mutta ainakaan vielä niitä ei ole muutettu.
Huttu-Hiltunen näkee kahdessa valtuustossa istumisen etuna.
Näkemys asioista laajenee, kun
tuntee ihmisiä ja verkostoituu.

Maakuntapäivä
sopi kansanedustajalle
Sosialidemokraattien kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppurainen

on yhteisessä kirkkovaltuustossa
Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -ryhmän jäsen. Ryhmä on tavallisten seurakuntalaisten muodostama laajapohjainen yhteenliittymä.
Tuppurainen on ollut poissa
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista neljä kertaa. Kansanedustajilla on maanantaisin maakuntapäivä, jolloin he vierailevat vaalipiirissään. Tuppuraiselle on siten mahdollista osallistua yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin.
Tuppuraisen mukaan hän voi
käyttää kansanedustajana hankkimiaan tietoja hyväkseen myös
valtuustotyössä.

Kaupunginhallitus
kirkkovaltuustoa tärkeämpi
Mikko Raudaskoski kuuluu yhteisessä kirkkovaltuustossa Elävä
seurakunta – lähellä ihmistä -ryhmään. Kaupunginvaltuustossa ja
– hallituksessa hän edustaa vasemmistoliittoa.
Kaupungin luottamushenkilönä Raudaskoski on toiminut vuodesta 1992. Hän ei pidä kaksoisvaltuutettuna olemista ongelmana, vaikka myöntääkin, että harkitsi ryhtyykö ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Raudaskoski kertoo, että hän asettaa kaupungin
luottamustehtävät seurakunnan
edelle. Siksi seurakuntavaaleihin
osallistuminen mietitytti.
Raudaskoski on ollut poissa
yleisen kirkkovaltuuston kokouksesta viisi kertaa, sillä hän oli
mieluummin läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa.
– Siellä on listalla kiperiä, keskeisiä asioita, joihin haluan vaikuttaa puheenvuoroillani.
Pekka Helin

Wathen Marja KPP
Kakko Matti KKA
Sohlo Heljä ESLI
Heikkilä Paula KPP
Huttu-Hiltunen Antti KKA
Alamäki Marjo KPP
Mikko Jämsä TS
Sallinen Reijo ESLI

Haukiputaan seurakunta (6)
Similä Minna, kristilliset arvot
Manninen Marja, seurakuntaväki
Laiti Sauli, sd ja sit
Laukkanen Johanna,
kristilliset arvot
Annala Markku, seurakuntaväki
Kylén Henri, sd ja sit

Kiimingin seurakunta (5)
Jurmu Matias, seurakuntaväki
Alakärppä Markus, kristilliset arvot
Väänänen Martti, keskusta
Kokkoniemi Jouni, seurakuntaväki
Kouri Arto, palveluyhteys

Oulunsalon seurakunta (4)
Hekkala Rauno, seurakuntaväki
Pelkonen Jyrki, kristilliset arvot
Tervonen Tuula, seurakuntaväki
Korkiakoski Antti, kristilliset arvot

Jutussa mainitsemattomien
valtuustoryhmien esittelyt:
KPP=Kristillisten perusarvojen
puolesta ja Kristilliset arvot -ryhmien edustajia yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.
Palveluyhteys (Kiiminki) on tavallisten seurakuntalaisten laajapohjainen yhteenliittymä.
Seurakuntaväki (Haukipudas)
Keskustan ja kokoomuksen lista.
Seurakuntaväki (Kiiminki) puoluepoliittisesti sitoutumattomat.
Seurakuntaväki (Oulunsalo)
puoluepoliittisesti sitoutumattomista ja eri puolueiden edustajista koostuva ryhmä.
Sd. ja sit. (Haukipudas) Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien
ryhmä.
Lähde: www.oulunseurakunnat.fi/
laajentuminen
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Viime lehdessä ollut
Pekka Helinin Sinappiapalstan kolumni
”Trishagion sentään!”
hersytti lukijoissa
palautetta puolesta ja
vastaan.

sanajumalanpalvelus vähemmän. Parhaassa tapauksessa,
kun pääsee ulos ja kirkon rappuset alas, niin pappi ja kanttori jo kaasuttavat ensimmäisinä parkkipaikalta, heillä kun
on kiire pitämään toista palvelusta Kylmälänkylään.
SISÄPIIRIHUUMORIA

• Pekka Helinin viime numerossa ollut kolumni ihmetytti. Tahtooko hän kolumnissaan antaa esimerkkiä muille siitä, että kolminkertaisesti
pyhän eli kaikkein Pyhimmän
nimeen sadattelu on kristitylle sopiva toimintamalli. Hyvin
hämmentävää?
Helin sanoo käyvänsä jumalanpalveluksissa viikoittain.
Jotain tuntuu hänellä jääneen
kuulematta ja ymmärtämättä.
Eikö sen tunnistaminen, mikä
kristitylle on pyhää, herätä halun kunnioittaa tätä pyhää, ainakin jos on itse kristitty? Helinin tekstissä "kolminkertaisesti pyhä" esiintyy voimasanan
roolissa.
EV.LUT. KRISTITTY

• Pekka Helinin Sinappia oli
jälleen oivaltava, ja hauska! En
yleensä ehdi pitkästyä jumalanpalveluksessa ihan noin pahasti, mutta en käykään joka viikko kirkossa.
MAIJA

• Pekka, viitaten kirjoitukseesi 18.10. ilmestyneessä lehdessä: Tule hyvä mies kirkkoon
Muhokselle! En lupaa, ettei
olisi tylsää (melkein varmasti on :), mutta loppu on lähellä heti alussa. Messu kestää tuskin koskaan yli 50 minuuttia,
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Nuoret papit
heräteltävä vaikuttamaan
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O

ulun hiippakunnan kirkolliskokousedustaja Katariina Pitkänen puhuu
huolestuneena trendistä,
jonka on havainnut viime vuosina.
– Kun Oulun hiippakunnassa
järjestettiin viime viikolla pappis
asessorin vaalit, Oulun tuomiorovastikunnan äänivaltaiset – kaikki papit ja lehtorit – innostuivat
laiskasti äänestämään. Äänestysprosentti oli vain 33 prosenttia.
Koko hiippakunnassa prosentti
oli 46.
– Hieman aikaisemmin hiippakunnassa valittiin lääninrovastia Oulun tuomiorovastikuntaan.
Myös silloin sama äänivaltaisten
joukko, papit ja lehtorit, tarttuivat mielestäni liian hitaasti mahdollisuuteensa vaikuttaa. Äänestysprosentti oli tuolloin 28.
– Alkuvuoden kirkolliskokousvaaleissa, joissa äänioikeutettuja olivat myös seurakuntien luottamushenkilöt, papit äänestivät
maallikkoja laiskemmin, Katariina Pitkänen kertaa.
Oulun tuomiorovastikuntaan
kuuluvat Oulun seurakunnat eli
Karjasillan, Tuiran, Oulujoen
seurakunnat sekä Oulun Tuomiokirkkoseurakunta.

Ketkä päättävät
yhteisistä asioista?
Pitkäsen mukaan häntä ei juurikaan lohduta se, että esimerkiksi Limingan rovastikunnassa äänestysprosentti oli pappisasessorin vaaleissa peräti 89 prosenttia.
– En murehdi erityisesti sitä,
että Oulun tuomiorovastikunnassa ollaan muuta hiippakuntaa laiskemmin liikkeellä. Pappien äänestysaktiivisuus on kauttaaltaan laskenut. Kirkolliskokousvaaleissa oli havaittavissa,
että pappien äänestysinto kaikissa hiippakunnissa oli huonompaa
kuin edellisvaaleissa neljä vuotta
sitten, Pitkänen kertoo.
Heikolla äänestysaktiivisuu-

della on kirkolliskokousedustajan mukaan seurauksensa:
– Sehän tarkoittaa sitä, että
suhteellisen pieni mutta aktiivinen äänestäjäjoukko päättää muiden puolesta. Edustaako äänestystulos enää laajasti pappien näkemystä vai onko se pienen joukon
näkökanta? Pitkänen pohtii.

Kunnon
mainosrumba käyntiin
Pitkänen penää äänestysaktiivisuuden nostamisurakkaan mukaan tuomiokapituleja. Pappisasessorin vaalista papit ja lehtorit
saivat koteihinsa kirjeen, mutta
Pitkänen toivoo sosiaalisen median käyttöönottoa. Myös sähköpostissa tulevat muistutukset hän
kokisi tervetulleiksi.
Pappisasessorin vaaleissa vaalikelpoisia ovat hiippakunnan
kirkkoherrat ja kappalaiset, joilla
on suoritettuna ylempi pastoraalitutkinto. Kirkollisissa vaaleissa
ehdolla olevat eivät tee perinteisesti juurikaan vaalityötä.
– Pitäisin suotavana oman kiinnostuksensa sanomista ääneen.
Koska pappisasesoriksi ei erityi-

sesti pyritä, ääneen pitäisi sanoa
myös, jos ei halua tehtävään.

Äänioikeus muillekin
kirkon työntekijäryhmille?
Kevään kirkolliskokousvaalien aikana keskusteltiin jonkin verran
siitä, miksi vain papeilla on kirkon työntekijäryhmistä äänioikeus vaaleissa.
– Papeille on annettu mahdollisuus käyttää laajaa äänioikeutta monissa kirkollisissa vaaleissa. Vaikka pidän nykyistä vaalitapaa edelleen hyvänä, on jo aivan
asiallista kysyä, pitäisikö äänivaltaisten joukko olla sittenkin laajapohjaisempi, Pitkänen pohtii.
Kirkolliskokousedustajalla on
erityinen huoli nuorten, vain
muutaman vuoden virassa olleiden passiivisuudesta käyttää äänestysoikeutta.
– Hieman iäkkäämpi papisto on yleensä uskollinen äänestäjäjoukko. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun he eivät enää kuulu äänivaltaisiin? Pitkänen kysyy.
tekstit: Riitta Hirvonen

Taivalkosken Rauhala
pappisasessoriksi
Taivalkosken kirkkoherra Juha Rauhala on Oulun hiippakunnan uusi, joulukuun alussa työnsä aloittava pappisasessori. Viime viikolla käytyjen vaalien tulosta ei ole vielä vahvistettu,
mutta Rauhala sai vaalissa enemmän ääniä
kuin vaalissa toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi jääneet ehdokkaat yhteensä.
Rauhala sai 85 ääntä, toiseksi tullut Karjasillan seurakunnan kappalainen Satu Saarinen 34
ääntä ja kolmanneksi tullut Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussila 28 ääntä.
Juha Rauhala
Vaalin äänestysprosentti oli 46.
Pappisasessori on tuomiokapitulin jäsen. Kapitulin muita jäseniä ovat puheenjohtajana piispa, tuomiorovasti, toinen pappisasessori, maallikkojäsen, lakimiesasessori sekä hiippakuntadekaani.
Pappisasessorin yksi keskeinen tehtävä on kirkkoherran vaalien ehdokasasettelun valmistelu ja esittely tuomiokapitulin istunnossa. Hän tekee myös piispantarkastukseen liittyvän seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksen.

MÄNTYKODIN KOTIHOITO
Arjen elämä arvossa
Ota yhteyttä, niin
sovitaan maksut Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa tomasta palvelutarpeen kartoituk Kotisairaanhoitoa
sesta.

Tarjoamme korkealaatuista



Siivouspalveluita

Lisätietoja saat:
044-5504 804 (ark.7-15)

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä
kotihoitopalveluita.
Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti

044-5504 831 (ark.7-14)
www.mantykoti.fi

044-5504 805
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Puhetta seksistä,
yleisön pyynnöstä
Seksistä ei tarvitse kysellä
anonyymisti vain lehtien
Kysy asiantuntijalta
-palstoilla. Seurakunnassa
seksistä keskustellaan
avoimesti kasvokkain.

O

Mari Lähteenmaa

ulun seurakuntayhtymän, Haukiputaan, Kiimingin ja Kempeleen
seurakuntien parisuhdetyötä tekevät työntekijät eivät
kaihda avointa keskustelua seksistä, vaikka aihe äkkiseltään saattaa
tuntua vieraalta pappilan penkillä istuessa.
8. marraskuuta Oulujoen pappilassa pidettävän seksi-illan otsikoksi järjestäjät halusivat laittaa Puhalla minut liekkiin. Karjasillan seurakunnan kappalainen
Olavi Mäkelä lisäsi teemaan sanat ”johdantoa iloiseen parisuhdeseksiin”.
Mäkelän mukaan teema Puhalla minut liekkiin sisältää monissa
makuukamareissa – ehkä yleensä äänettömän – huokauksen siitä, että oma kumppani pystyisi
sytyttämään seksiin iloa ja nautintoa.
– Illan teema on suoraan arjesta. Kun seksi ei suju, vastuutamme asiasta helposti puolisoamme:

sa ihmisessä. Myös myytti puhumattomasta suomalaismiehestä
rapistuu pikkuhiljaa. Esimerkiksi kirkon perheasian neuvottelukeskuksissa on huomattu, että aiempaa useammin juuri mies ottaa ensimmäisenä yhteyttä perheneuvontaan.
Useat seurakunnat ovat jo vuosia järjestäneet parisuhteen hoitamiseen, esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, keskittyviä iltoja ja viikonloppukursseja. Näissä tilaisuuksissa pariskunnat ovat toivoneet kirkolta avointa
puhetta seksistä.
Mäkelä näkee, että kirkon
intresseissä on puhua myös seksistä, sillä puolisoiden välinen arkihellyyden puute johtaa huonosti toimivaan seksiin ja ajaa osaltaan pareja eroihin. Seksuaalisuus
on erityisen herkkä ja haavoittuva
osa ihmistä, hän sanoo.
Riitta Hirvonen

Seksuaalisuus on Jumalan luomana jokaisessa ihmisessä. Luonnollisesta asiasta on
opeteltava puhumaan punastelematta.

hänen pitäisi toimia toisin.
– Kokonaan toinen asia on, onko seksin sujumattomuus kiinni
pelkästään toisesta osapuolesta,
Mäkelä sanoo.

Luonnollisesti
seksistä
Olavi Mäkelän mukaan seksistä puhuminen seurakunnassa on
luonnollista, sillä seksuaalisuus
on Jumalan luomana jokaises-

Puhalla minut liekkiin, parisuhteen
seksuaalisuudesta -ilta torstaina 8.11.
kello 18 Oulujoen pappilassa.
Johdantoa iloiseen parisuhdeseksiin.
Puhujana perhe- ja paripsykoterapeutti Teija Pirnes.
Ei etukäteen ilmoittautumista.
Iltaan kutsutaan kaikkia parisuhteen
toimivuudesta kiinnostuneita.

Maata kiertelemässä

50 vuotta historiallisen kokouksen alkamisesta

V

atikaanin toinen konsiili eli kirkolliskokous alkoi 50 vuotta sitten. Kolmen vuoden aikana konsiili muutti katolisen kirkon. Samoin muuttuivat katolisten näkemykset itsestään.
Paavi Johannes XXIII kutsui
konsiilin koolle. Hän sanoi, että
oli aika aukaista ikkunat ja päästää raikas ilma sisään.
Konsiilin tehtävänä oli arvioida uudelleen kirkon rooli nopeasti muuttavassa maailmassa. Seurauksena olivat esimerkiksi muutokset katolisessa messussa. Ennen se oli toimitettu latinaksi, nyt
kansallisuudet omissa maissaan
saivat kuulla sen äidinkielillään.
Ennen papit olivat seisseet messussa selin seurakuntaan, nyt he
käänsivät kasvonsa seurakuntalaisia päin. Muutokset olivat signaali: seurakuntalaiset olivat osa
palvelusta.
– Messu kutsui seurakuntalai-

set passiivisen osallistumisen sijasta aktiiviseen osallistumiseen,
toteaa yhdysvaltalainen New Orleansin arkkipiispa Gregory Aymond.
Vatikaanin toisen konsiilin
tuomat muutokset eivät jääneet
vain messuun. Monet nunnat esimerkiksi hylkäsivät vanhanaikaisen pukeutumisen ja laittoivat ylleen samantapaiset vaatteet kuin
heidän palvelemillaan ihmisillä oli.
Jotkut katolisten sääntökuntien jäsenet halusivat konsiilin
innoittamana muuttaa vallitsevia oloja. He puhuivat työtekijöiden puolesta ja Vietnamin sotaa
vastaan.
– Muutokset merkitsivät linjanmuutosta katoliselle kirkolle.
Aikaisemmin se oli ollut puolustuskannalla, sanoo yhdysvaltalaisen Notre Dame -seminaarin professori Christopher Baglow.
Arkkipiispa Aymondin mu-

kaan kirkolla on sanottavaa maailmalle ja päinvastoin.
– Me emme voi ilmoittaa, että
kirkko ei osallistu keskusteluun.
Kirkon täytyy keskustella niiden
kanssa, joiden kanssa se on samaa
tai eri mieltä.
Konsiilin myötä katolisesta kirkosta tuli myötämielisempi
muille uskonnoille. Ennen konsiilia katolisten ei odotettu vierailevan toisiin uskontokuntiin kuuluvien taloissa tai palveluksissa.
Katoliset jopa halveksivat muiden
uskontokuntien edustajia, jotka
oli tuomittu helvettiin.
Suurin konsiilin tuoma muutos oli suhtautuminen juutalaisiin. Heitä oli pidetty kansana, joka surmasi Jeesuksen. Nyt katolinen kirkko tunnusti, että kristinuskolla oli juutalaiset juuret. Juutalaiset olivat myös solmineet liiton Jumalan kanssa.
– Yksi kokouksen laatimista
dokumenteista tunnusti, että eri-

laisilla uskonnoilla oli yhteinen
usko Jumalaan. Tämä oli vallankumouksellista, sanoo yhdysvaltalaisen Loyola-instituutin johtaja
Thomas Ryan.
Vatikaanin toinen konsiili ei
työskennellyt erillään maailmasta, toteaa arkkipiispa Aymond.
1960-luku oli muutoksen vuosikymmen, jolloin protestoitiin
monia asioita vastaan.
– Jos yhteiskunnassa kuohuu,
se kohdistuu kirkkoonkin, joka on sekä jumalallinen että inhimillinen instituutio, arkkipiispa lisää.
– Vatikaanin toisessa konsiilissa kirkkoa ei muutettu toiseksi.
Konsiili vain auttoi kirkkoa olemaan sellainen kuin Jumala on
tarkoittanutkin sen olevan, toteaa Christopher Baglow.
Pekka Helin

Lähde: Religion News Service

Kipassa puolet
kirkon sisältä
Seurakuntien kirjanpitoa ja
palkanlaskentaa hoitavan Kirkon palvelukeskuksen Kipan
työntekijöistä puolet on rekrytoitu kirkon sisältä. Oulussa sijaitsevassa Kipassa on tällä hetkellä töissä 43 henkilöä.
Vuoteen 2017 työntekijöitä tarvitaan noin 150. Silloin Kipan
asiakkaina odotetaan olevan
kaikki Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat, hiippakunnat sekä Kirkon keskusrahasto.
Kipalaiset ovat hoitaneet
kuukauden ajan 13 pilottiseurakunnan kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Kipan johtajan
Seija Mäenpään mukaan palvelukeskus varmistaa, että kirkolle riittää taloushallinnon
osaajia väestön ikääntyessä.
Kipan odotetaan säästävän
jatkossa kirkon varoja taloushallinnon prosesseja tehostamalla. Säästöjen ennakoidaan
olevan jopa 7 miljoonaa euroa
vuodessa.

Verkkopalveluja
yhtenäistetään
Kirkkohallitus käynnistää uuden verkkohankkeen, jonka tavoitteena on tarjota seurakunnille yhteinen verkkopalveluympäristö ja toimintamalli. Samalla uudistetaan koko kirkon
yhteinen verkkopalvelu evl.fi.
Aloite hankkeeseen on kirkkohallituksen mukaan tullut
seurakunnilta. Hankkeessa on
mukana seurakuntia ja seurakuntayhtymiä muun muassa
Oulusta, Lahdesta, Kouvolasta
ja Seinäjoelta. Kirkolliskokous
käsittelee asiaa marraskuun kokouksessaan.
Kirkkohallitus haluaa tarjota seurakunnille paketin, joka
sisältää kaikille yhteiset palvelut, sisällöt ja työkalut.
Vuosille 2013–2014 verkkohankkeen rakentamiskustannuksiin on esitetty 1 320 000
euroa ja jatkuviin ylläpito- ja
kehittämiskustannuksiin siitä
eteenpäin 550 000 euron varausta. Kirkkohallituksen arvion
mukaan kustannukset kuittautuvat, kun kolmasosa eli noin
100 seurakuntataloutta liittyy
palvelun käyttäjiksi.
Hankkeesta on arvioitu olevan kokonaiskirkollisesti taloudellista hyötyä.
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Terveydenhoitoa

Sydän ja risti.
Pyhänpäivän
ekologiset uutuudet
haudoille:
Caritas
Caritas Hyvinvointi
Hyvinvointi
Caritas
Hyvinvointi
•• fysioterapia
•• lymfaterapia
•• hieronta
fysioterapia
lymfaterapia
hieronta
• fysioterapia
• lymfaterapia
• hieronta
•• jalkojenhoito
•
liikuntaryhmät
•• kurssipalvelut
jalkojenhoito
•
liikuntaryhmät
kurssipalvelut
• jalkojenhoito • liikuntaryhmät • kurssipalvelut
Ajanvaraus
Ajanvaraus ja
ja tiedustelut
tiedustelut puh.
puh. 040
040 728
728 4759
4759
Ajanvaraus
ja
tiedustelut
puh.
040
728
4759
Lisää
osoitteessa
www.caritas-saatio.fi
Lisää
osoitteessa
www.caritas-saatio.fi
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

15 €

25 €

Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
www.biblia.fi
08372732

Palveluja tarjotaan
DentoTeam
Hammaslääkärit

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Ollilantie 1, Kempele

Caritas Hyvinvointi
OULU

• fysioterapia
• jalkojenhoito
• hieronta

KEMPELE

OULUNSALO

• toimintaterapia
• lymfaterapia
• liikuntaryhmät
• kurssipalvelut
• myös kotikäynnit
Tiedustelut puh. 044 522 5104
www.caritas-saatio.fi

Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus
p. 0400 651 140
Myös laitos- ja kotikäynnit

Terveydenhoitoa

OULUN
HOIVATYÖ
Tarjoamme
ammattitaidolla,
korkealaatuista
palvelua kotiinne.

Oulun palvelusäätiö
Palveluja ikäihmisille

- KOTIPALVELUA
- KOTIHOITOA
- KOTISAIRAANHOITOA
- OMAISHOITAJALOMITUSTA
- KOTISIIVOUSTA
Ensimmäinen kartoituskäynti
ilmainen
Ota yhteyttä, kysy lisää.
Palvelemme joka päivä 7-22
Puh. 040 194 1001

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä
Oulussa vuodesta 1998
KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977
TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983
HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129
SARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653
RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Oulun palvelusäätiö

Kotiin tarjottavia
palveluitamme ovat
• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito
• jalkojenhoito
Vastaanotto ajanvarauksella
• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja,
psykiatria
Palvelemme aamusta iltaan
kaikkina viikonpäivinä

puh. 040 823 7390
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Kirkko ryhmittym

P

itkään työn alla ollut kirkon rakennemuutos on
saanut suunnan. Kirkkohallitus on päättänyt esittää marraskuussa kokoontuvalle
kirkolliskokoukselle mallia, jonka esikuvana olisivat seurakuntayhtymät.
Tavoitteena on yhtymämalli,
jonka rakenteet palvelevat parhaiten sekä seurakuntien elämää
että seurakuntalaisten hengellistä etsintää.
Paikallisseurakuntien näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä.
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo vieraili Oulussa viime viikolla.
Hän kertoi tuolloin, että seurakuntien kirkkoneuvostoille, seurakuntaneuvostoille, seurakuntayhtymille ja hiippakunnille lähetetyssä kyselyssä yli 80 prosenttia vastanneissa oli sitä mieltä, että muutoksen on tapahduttava.
– Toiveissa oli kuitenkin, että
seurakunnat olisivat perusyksikköjä tulevaisuudessakin, ihmisen
käsitettävissä olevan kokoisia.
Seurakunnissa on Keskitalon
mukaan pelätty, että päätöksenteko karkaa jonnekin muualle.
Uudessa mallissa seurakuntien itsehallinto onkin pyritty pitämään
mahdollisimman laajana.
Kirkkohallituksen esittämä
malli pyrkii säilyttämään seurakuntien elinvoimaisuuden samassa seurakuntayhtymässä.

Kohtalonkysymys ei
kiinnosta seurakuntalaisia
Rakennemuutos on kirkolle koh-

talonkysymys. Se ei kuitenkaan
ole herättänyt niin suurta intohimoa kuin kuntauudistus. Jukka Keskitalon mukaan perusseurakuntalaiset eivät ole vielä huolestuneet kirkollisten palvelujen
kaikkoamisesta.
– Vähemmän aktiivisille seurakuntalaisille ei ole niin suurta
merkitystä, millaisella hallinnolla seurakunnan ja kirkon toimintaa toteutetaan. Tärkeämpää heille on, että toiminnat, kuten perhekerhot, ovat riittävän lähellä.
Keskitalo toivoo, että keskustelun vaisuus ei kerro ihmisten välinpitämättömyydestä seurakuntaa ja kirkkoa kohtaan.
– Jos seurakunnalla ei ole varaa
järjestää esimerkiksi lasten päiväkerhoja tai diakoniatoimintaa,
luulen, että kuntakeskustelun kaltainen ilmiö toteutuisi myös seurakuntapuolella.

Rakennekeskustelu
on vienyt kirkon voimia
Keskitalo myöntää, että kirkko on
uhrannut hieman liikaa energiaa
rakenneuudistukseen. Uudistus
ei kuitenkaan hänen näkemyksensä mukaan ole vienyt voimia
ruohonjuuritasolta.
Rakenneuudistus on työllistänyt lähinnä seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoa ja luottamushenkilöitä. Ajan käyttäminen
rakennemuutokseen on vaikuttanut jonkin verran arkipäivän johtamiseen, toimintaan, ideointiin
ja strategiseen pohdintaan.
– Rakenteiden pohtiminen on
kuitenkin tärkeää, koska viime
kädessä rakenneratkaisut mah-

Muut seurakunnat
Su 28.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Ritva
Himanka, Hannu Orava, Romanikuoro. Su 28.10.
klo 17 Church@78, International Service, Geza,
Luke Barnes, Andrey &Rachel. Su 28.10. klo 18
Israel – rukousilta. Ke 31.10. klo 19 Jumalan
kohtaamisen ilta. Tarja ja Vesa Liljamo, Markku
Tossavainen, Maaret ja Ari Natunen. To 1.11. klo 13 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Uusikatu 78 OULU

•

www.ohsrk.fi

To 25.10. Portugalin kielinen ryhmä klo 18.00.
Su 28.10. Jumalanpalvelus klo 11.00 ja Kannatusryhmä klo 13.00.
Ma 29.10. Kotiliitto klo 13.00. (Veljet tervetulleita)
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Sivut
Sivut
Sivut
sujuvasti
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
nettiin
nettiin

To 25.10. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen,
Eija Soini. Pe 26.10. klo 18 Syysloman vuoksi
EI Varkki-iltaa. La 27.10. klo 16 Kotikokous
Ruuskilla, Mahlatie 6 A 5. Su 28.10. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu,
Saints`Club koululaisille, Pekka Tuominen, Martti Väyrynen. Ti 30.10. klo 18
Alfa-kurssi, aihe: Miten Jumala johdattaa meitä. Ke 31.10. klo 18 Nuorten
ystäväilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 28.10. klo 11.00
JUMALANPALVELUS
Ke 31.10. klo 19.00 SANAN
JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
kumppanina
www.sujuu.fi
kumppanina
kumppanina

kumppanina
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Sinappia

mässä yhtymiksi

Kolmosta
odotellessa

Sanna Krook

O

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on ollut mukana laatimassa esitystä Suomen ev.lut kirkon
rakennemuutoksesta. Keskitalo vieraili Oulussa viime viikolla.

dollistavat tai estävät kirkon perustehtävän toteuttamista, eli ihmisen kohtaamista.
Keskitalo kuitenkin huomauttaa, että kaikkia ongelmia ei ratkaista rakenteita muuttamalla.

Kirkossa pitää
keskittyä yhteiseen
Keskitalo pohtii, millainen kirkkomme on 20 vuoden kuluttua.
– Taloudelliset resurssit ovat
pienemmät. Joudumme arvokeskustelussa pohtimaan, mikä kirkolle on tärkeintä.

Kirkon sisäisissä kysymyksissä
näkemysten erilaisuus tulee Keskitalon mukaan todennäköisesti
säilymään. Äärilaitojen kannanotot saattavat jopa kärjistyä.
Viime vuosina kirkossa on riidelty esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parisuhteista ja
naispappeudesta. Keskitalo toivoo että 20 vuoden kuluttua korostetaan enemmän sitä mikä on
yhteistä, kirkon ydintä, johon
kaikki sitoutuvat.
– Kirkko on ollut puolustuskannalla. Espoon piispa Tapio

Luoma on sanonut, että kirkon
työntekijät ovat kollektiivisesti masentuneita, kun niin monet
käyrät ovat osoittaneet alaspäin.
– Toivon, että kirkko ei ole itseensä käpertynyt surkuttelija vaan näkee mahdollisuutensa.
Meillä on maailman paras sanoma. Pitää vain rohkeasti lähteä sitä kertomaan.
PEKKA HELIN

Kirkkohallituksen esitystä käsitellään
kirkolliskokouksessa 5.–9.11. Turussa.

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 28.10. klo 18.30 Outi ja Vesa Äärelällä,
Pensastie 5 A 1, Oulunsalo, ti 30.10 klo 19.00 Aulikki ja Matti Maarannolla, Kesäranta 5, Tupos.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 1.11. klo 18.00 (HUOM AIKA!) Kaisa ja
Juha Tuomisalolla, Savottatie 64 C 19, Metsokangas, Oulu.
Tervetuloa!

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa!

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

Opiskelija- & NuOrteN
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 1.11. klo 19.
Niko Rantanen: Uudistumisen lähteelle.
Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Ajankohtainen Jeesusseminaari Tuiran kirkolla
26.-27.10.2012, Leif Nummela ja Henrik
Perret, alkaen pe klo 17 ja la klo 10.
Tarkempi ohjelma mm. nettisivulla.
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi

Su 28.10. klo 16.30 Pyhäkoulu,
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Seurat su 28.10. klo 14.
Hannu Laurila, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ma 29.10. klo 14.
Ruuth 4.
Tervetuloa!

skarista minä tykkäsin. Se oli iso, vaalea
ja se tuoksui hyvälle. Tuli kuitenkin aika, kun minusta alkoi tuntua, että Oskari
vaati minulta liikaa. En jaksanut huoltaa
suhdettamme, ja Oskari lähti Muhoksen ja Kajaanin kautta Kiinaan.
Tiina-Mari oli kuitenkin ensimmäiseni. Se oli
luumunpunainen ja hieman kimalteleva, leopardikuvioihin puettu, vaikka olikin kolme vuotta
nuorempi kuin minä. Virallisesti Tiina-Mari oli
suhteessa isääni, mutta hän asui kanssani. Yhteistä taivalta kesti nelisen vuotta, kunnes Tiina-Mari
lähti aloitteestani sukulaismiehen matkaan.
Nykyisin minulla ei omaa autoa, saati että
taloudessamme olisi ylipäänsä nelirenkaista menopeliä. Aiempia kielikuvia käyttäen voisi todeta,
että minulla on vakituinen suhde aivan kotitaloni vierestä likelle työpaikkaani kulkevien bussien
kanssa. Tapaamme joka arkiaamu ja ilta, monesti
myös viikonloppuisin.
Jos aiemmat suhteeni ovat olleet enemmänkin
hupia, perustuen ajatukseen ”kestää niin kauan
kuin kestää”, bussilinjalla ja minulla on vakaalle
pohjalle rakentunut suhde. Molemmat antavat ja
saavat, ja kumpikin tietää, että toiseen voi luottaa.
Nautin puolituntisista jotka vietämme joka päivä
yhdessä. Saan uppoutua omiin ajatuksiini maisemia katsoen tai lueskella kirjaa ihan rauhassa.
Toivon, että sen reitti säilyisi ikuisesti samana ja
suhteemme yhtä vakaana.
Kuulen melkein joka viikko toteamuksia ja
vinkkejä siitä, mihin voin jättää autoni jonnekin
mennessäni tai tullessani. Aikuisen, työssäkäyvän
ihmisen statukseen liitetään termi autoileva melkeinpä automaattisesti. Onneksi maailma ei oikeasti ole niin mustavalkoinen!
Autottoman elämä on monella tapaa paljon
helpompaa: ei renkaiden vaihtoja ja ostoja, vuosihuoltoja, huokeiden tankkauspaikkojen etsintää,
katsastuskierroksia, lukkojen sulatusta ja penkkien imurointia. Vaikka juuri tuo viimeinen, ja
oman auton puunaaminen muutenkin, oli parhaita juttuja auton omistamisessa. Mutta pelkästä puunaamisen ilosta ei autonomistajaksi kannata ryhtyä!
Muistelen kuitenkin monesti aikoja Tiina-Marin ja Oskarin kanssa, ja sitä vapautta, joka suhteisiimme liittyi. Saatoimme ottaa ja lähteä tuosta vaan sinne, minne nokka osoittaa.
Tulevaisuudessa olen valmis uuteen autosuhteeseen, mutta harkiten. Haluan odottaa sitä oikeaa, sillä auto on minulle kumppani. Siihen asti
odottelen kolmosta – aamuin ja illoin.
Elsi Salovaara

Sinappiapalstalla Rauhan
Tervehdyksen
toimitus ihastelee ja ihmettelee
maailman
tapahtumia.
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SUOMEN
UUDISTAJIA
Uudesta Oulusta

Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Suomi kaipaa uudistusta, jotta meillä olisi hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja uudistus onnistuu, kunhan uskallusta riittää.
Peruuttamalla kun ei pääse eteenpäin.

325

Tuomas
Aarni

326

Filosofian maisteri
(tietojenkäsittelytiede)

337

Niilo
Heinonen

Opiskelija

349

Mari
Kangas

Insinööri

361

Mika
Kukkonen

Opiskelija,
vartija

373

Lauri
Louhivirta

Diplomi-insinööri

385

Mika
Nurmela

Jalkapalloilija,
urheilutoimenjohtaja

397

Arto
Poussu

Filosofian maisteri,
opettaja

409

Kaisu
Similä

Toimistosihteeri

327
Valtteri
Aine

339

Marko
Hoikkaniemi

351
Olavi
Kangas

Diplomi-insinööri,
liikkeenjohdon konsultti

362

Juha
Humppi

386

375

387
Jukka
Orava

Markku
Kuuselo

Toiminnanjohtaja,
insinööri

410

Suunnitteluinsinööri

Kirsti
Paloniemi

Maarit
Raitio

Hammaslääketieteen
tohtori, eläkkeellä

411
Pekka
Simonen

Anne
Lukkarila

Esa
Suutari

Yrittäjä,
projektipäällikkö

Pirjo
Bastman

341

Juha
Hänninen

353

Heidi
Kemppainen

Ammatillisten aineiden
opettaja (yrittäjyys)

Jorma
Kärnä

Vanhempi Kasvatustieteiden maisteri,
luokanopettaja
rikoskonstaapeli

Anna-Liisa
Lämsä

377

Matti
Mannermaa

388

Paula
Paroll

Yrittäjä

400

Lyly
Rajala

Toimittaja, yrittäjä

412

Tiina
Suutari

Filosofian maisteri,
ryhmäpäällikkö

Hallituksen
puheenjohtaja

389

Tommi
Pekkala

342

Antti
Rautio

Terveydenhuolto- ja
turvallisuusalan kouluttaja

413

Tiina
Takalokastari

Maija
Ijäs

331

Sirpa
Erkkilä-Häkkinen

354

Jorma
Kivelä

Diplomi-insinööri,
toimitusjohtaja

366

Virve
Lappalainen

343

Helena
Jaakkola

Eero
Manninen

Humanististen tieteiden
kandidaatti, opiskelija

390

Harri
Pelkonen

Kapteeni (SIT.)

402

Ulla
Regelin

Filosofian maisteri,
opettaja

414

Mari-Leena

344

Perushoitaja,
toimittaja

355

Markku
Koivuperä

356

Tarja
Vikström

367

379

Jari
Laru

Roy
Mattson

Lastentarhanopettaja,
tiimivastaava

391

Jussi
Peltola

368

403

Matti
Roivainen

380

Paula
Tamminen

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Jaana
Vuorenhuhta

423

Office administrator,
merkonomi

Pekka
Ylönen

Varatuomari

392

Ulla-Riitta
Lattula

Jaana
Mellanen

Heikki
Pesämaa
Yrittäjä

404

Teija
Ruokamo

Tuottaja,
tuotantopäällikkö

416

Jukka
Taskinen

Diplomi-insinööri,
kehityspäällikkö

424

Minna
Åman-Toivio

Filosofian maisteri,
yrittäjä

Parempi Oulu?
Ei pöntömpi ajatus.

M a i n o k s e n m a k s a j a o n K o ko o m u k s e n O u l u n k u n n a l l i s j ä r j e s t ö
Ilmoituksen maksaja: Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö ry.

Henna
Korhonen

Johdon assistentti

Rehtori, eläkkeellä

415

Tauno
Jokinen

Erikoissairaanhoitaja

Ammatillinen opettaja,
toimittaja

Talvitie

422

333

Jari
Eskola

334

Yrittäjä

345

Outi
Eskola

Merkonomi

346
Petri
Juntunen

Tomi
Kaismo

Toimitusjohtaja,
herastuomari

357

Pia-Riitta
Korvenheimo

Diplomi-insinööri Kasvatustieteiden maisteri,
luokanopettaja

Ympäristötekniikan DI,
Terveystieteen
Erikoissairaanhoitaja,
kandidaatti, opiskelija kaupunginhallituksen pj. terveydenhuollon maisteri

421

Outi
Ervasti

Tekniikan tohtori,
yrittäjä

Yrittäjä, insinööri

Työvoimaneuvoja Kasvatustieteiden maisteri,
yliopisto-opettaja

378

332

Insinööri, Rehtori, kasvatustieteiden
maisteri
maisteri

Yrittäjä

Palvelukotiyrittäjä

401

Maija
Bolszak
Lääkäri

Kapteeni (evp.),
liikunnanohjaaja (amk)

Milla
Kynkäänniemi

376

330

Järjestelmäpäällikkö

365

364

Toimitusjohtaja,
kouluttaja

399
Juha
Rahkola

Ylihoitaja,
eläkkeellä

329

Diplomi-insinööri, Kasvatustieteiden tohtori,
specialist
tutkimuspäällikkö

Diplomi-insinööri,
alueasiamies

398

Huoviala

Diplomi-insinööri, Kasvatustieteiden maisteri,
eläkeläinen
koulutussuunnittelija

Materiaalipäällikkö, Kauppatieteiden maisteri,
yrittäjä
toiminnanjohtaja

Konetekniikan diplomiinsinööri, toimitusjohtaja

Marja-Leena

352

363

Sami
Luhtaanmäki

340

Kyösti
Tiina
Kekkonen Kellokumpu-Tyvelä

Hannu
Kuparinen

374

Jorma
Axelsson

Insinööri

Yhteyspäällikkö

Aluepäällikkö,
opettaja

350

328

Yrittäjä,
myyntipäällikkö

Valtiotieteen
ylioppilas

338

Allu
Alatalo

369

Jukka
Latva-Rasku

335

Diplomikosmetologi

347

Sari
Koskela

Myymäläpäällikkö

370

Minna
Lehtovaara

359

Johanna
Koskelainen

Toimitusjohtaja

371

Valmentaja, urheilu- Kasvatustieteiden maisteri,
akatemiakoordinaattori
luokanopettaja

381

Mikko
Merihaara

Tuotantotalouden DI,
luottamushenkilö

393

Heli
Pihlajamaa

382

Sirkka-Liisa

Myllylä

Palvelukeskuksen
johtaja, eläkkeellä

394

Maria
Portaankorva

Janne
Kalinainen

Insinööri,
myyntipäällikkö

Yrittäjä

358

Merja
Haapaviita

Toimitusjohtaja,
professori

383

Mika
Ruostesuo

Diplomi-insinööri,
toimitusjohtaja

417

Anu
Tiihonen

Yrittäjä

406

Paula
Salo

395

407

Timo
Tuovinen

Opiskelija,
lääketieteen kandidaatti

348

Erkki
Kangas

Rehtori (eläkkeellä),
opetusneuvos

360

Tuula
Koski-Tervo

Turkkuri, yrittäjä

372

Suvi
Lindén

Filosofian maisteri,
erityislähettiläs

384

Markku
Nissinen

Everstiluutnantti (evp.)

396

Aila
Pasi
Possakka Postareff-Jurvelin

Lotta
Savola

Opiskelija,
järjestösihteeri

419

Henri
Heikkinen

AMK-opettaja, yrittäjä

Aluejohtaja

Koneteknikko

Filosofian maisteri,
lehtori

418

Jasmin
Mäntylä

Juontaja, esiintyjä

Sähkötekniikan Kasvatustieteiden maisteri,
diplomi-insinööri
musiikkiluokanopettaja

405

Timo
Lindborg

336

Martti
Turkka

Maanviljelijä,
yrittäjä

408

Tiina
Savola

Diplomi-insinööri

420

Anri
Veijola

Sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteen maisteri
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Piispa antoi Muhokselle kiitettävän
Kuvat: Elsi Salovaara

Muhoksen seurakunnassa
on valmistauduttu viime
kuukausina tapahtumaan,
joka toistuu noin
kymmenen vuoden välein:
piispantarkastukseen.
Tarkastajien arviot
Muhoksen seurakunnasta
olivat positiivisia.

P

iispantarkastus huipentui
viime sunnuntaina jumalanpalvelukseen. Sen jälkeen kirkossa pidettiin yleinen piispantarkastus, jossa kuultiin tarkastajien yhteenvedot seurakunnan taloudesta, hallinnosta ja toiminnasta. Myös seurakuntalaisilla oli mahdollisuus antaa omia huomioitaan lisättäväksi piispantarkastuskertomukseen.
Yleisessä piispantarkastuksessa kirkon etuosaan asettautuivat
piispa Samuel Salmen lisäksi notaarina toiminut Markus Tuukkanen, vanhempi pappisasessori
Pauli Niemelä sekä lääninrovasti
Ilkka Tornberg.

Velaton seurakunta
varautuu tulevaan
Talouden tarkastamisesta huolehtinut pappisasessori Niemelä totesi, että velattoman seurakunnan talous on hyvällä pohjalla.
Kirkollisveroprosentin nosto 1,6
prosenttiin parantaa toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Muhoslaisista kirkkoon kuuluu 87 prosenttia. Henkilöstöresurssit kuitenkaan tuskin kasvavat nykyisestä 19 työntekijästä. Sen sijaan vapaaehtoisten tarve kasvaa.
– Jatkossa vapaaehtoisten on
otettava yhä enemmän vastuuta
ja tehtäviä hoitaakseen, Niemelä totesi.
Kiinteistöt olivat tarkastajien
mukaan hyvässä kunnossa, mutta
Ranta-Kemilän leirimaja on niin
vähällä käytöllä, että sen myymistä voisi harkita.
Niemelä toi esiin myös sen, että seurakuntalaisten ajantasaisesta tiedonsaannista olisi huolehdittava paremmin.

Vasemmalta lukien notaarina toiminut Markus Tuukkanen, pappisasessori Pauli Niemelä, piispa Samuel Salmi ja lääninrovasti Ilkka Tornberg Muhoksen kirkossa. Tornberg
toi esille kaksi koko kirkkoa koskevaa huolenaihetta: ensi vuoden alusta käyttöön otettavan Kirjuri-järjestelmän ja Kirkon palvelukeskuksen (Kipa). Molemmissa on ollut
alkuvaiheen lastentauteja, jotka tuovat jatkossakin paineita seurakuntien työntekijöille.

Kanttori Ossi Kajavan (oikealla) johtamat seurakunnat kuorot ja jousiorkesteri
tahdittivat kirkkokansan matkaa ehtoollispöytään.

Aihetta kommentoitiin myös
seurakuntalaisten puolelta, sillä niin esityslistat kuin pöytäkirjat haluttiin hyvissä ajoin seurakunnan nettisivuille. Toisessa
puheenvuorossa kaivattiin myös
kattavampaa tiedottamista tehdyistä päätöksistä esimerkiksi
paikallislehdessä.

Musiikkityö ja yhteistyö
saivat kiitosta
Piispa antoi puolestaan kiitosta
muhoslaisille yhteistyöstä toisen
kansankirkon kanssa sekä koulun ja seurakunnan yhteistyöstä.
– Nuorten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada viesti siitä,
että on olemassa tukipilareita, joihin nojata. Positiivisen uskonnonvapauden periaate toteutuu hienosti Muhoksella, ja täällä voidaan
avoimesti ilmaista omaa uskoa.
Suitsutusta sai myös hiippakunnallisesti tasokas musiikkityö, joka kytkee mukaan myös
muita työmuotoja, kuten nuori-

sotyön ja diakonian.
– Koko kunnan kannalta musiikkityö on ikkuna niin sisään
kuin ulos, piispa vertasi.
Piispantarkastuksen kruunasi seurakuntatalolla nautittu lohikeittolounas kakkukahveineen.
Niitä nauttimassa oli reilut satakunta henkeä.
Tilaisuus päättyi yhteiseen
juhlaan, jossa kirkkoherra Jouni
Heikkisen johdolla jaettiin seurakuntatyön ansiomerkkejä 10, 20 ja
30 vuotta luottamustehtävissä toimineille.
Omat pakettinsa saivat myös
piispantarkastuksen tekijät, joiden mukaan lähti muhoslaista keramiikkaa.
TEKSTIT: ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia piispantarkastuksesta osoitteessa www.facebook.com/
rauhantervehdys. Piispantarkastuksen antia sivutaan myös pääkirjoituksessa sivulla 2.

Liisa Paloniemi ja Elma Alaheliste kiittelivät kotiseurakuntaansa monipuolisesta
toiminnasta. Molemmat seuraavat jumalanpalveluksia myös televisiosta ja radiosta.

Mikä on piispantarkastus?
Piispantarkastuksilla on pitkä, kristillisen kirkon järjestysmuodon alkuvaiheisiin asti ulottuva historia.
Piispantarkastuksen kohteena oleva seurakunta saa muutamaa kuukautta aiemmin tehtäväkseen laatia
kertomuksen, jossa on tietoa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.
Hallinnon ja talouden tarkastus
on piispantarkastuksen osa tai erikseen suoritettava tarkastus. Se kattaa seurakunnan kirkonkirjat, arkiston, hallinnon, omaisuuden ja rahastot.
Piispaa avustavat tarkastuksessa
toinen tuomiokapitulin pappisasessoreista, lääninrovasti ja notaari ja
muita henkilöitä tarpeen mukaan.
Notaariksi kutsutaan joku oman
hiippakunnan nuoremmista papeista. Notaari laatii piispantarkastuksesta pöytäkirjan.

Varsinaisten piispantarkastuspäivien aikana piispa seurueineen
tapaa seurakunnan työntekijöitä,
luottamushenkilöitä ja muita seurakuntalaisia. Heidän kanssaan keskustellaan seurakuntatyön painopisteistä, arvioidaan haasteita ja
mietitään toiminnan kehittämistä.
Piispantarkastukseen kuuluu myös
vierailuja kouluissa tai yrityksissä.
Jumalanpalveluselämä kuuluu
keskeisesti ohjelmaan ja tarkastus
huipentuu piispanmessuun. Samassa yhteydessä ns. yleisessä piispantarkastuksessa kuullaan loppulausuntopuheenvuorot ja myös seurakuntalaiset pääsevät esittämään kysymyksiä tai antamaan palautetta.

Lähteet: Oulun ja Lapuan hiippakuntien sekä Suomen ev.lut. kirkon www-sivut.
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Kristus yhdistää -iltaa
vietetään Oulunsalossa

O
Laestadius-seminaarin
suosio yllätti järjestäjät

O

ulun hiippakunnan, Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin Oulussa 4.–5. lokakuuta järjestämän Laestadius-seminaarin
suosio oli positiivinen yllätys järjestäjille.
Paikalla oli molempina päivinä
noin 200 henkilöä. Virtuaalikirkon tilastojen mukaan suoraa lähetystä seurasi puolestaan kahden
päivän aikana Virtuaalikirkon sivujen kautta noin 10 000 katsojaa.
Eniten nettilähetyksen katsojia kerääntyi Suomesta Helsingin
ja Oulun seuduilta. Seuraavaksi
eniten latauksia oli Yhdysvalloista, Ruotsista, Virosta ja Kanadasta
sekä tasaisesti Euroopan maista.
Myös seminaarin jälkeisen viikon
aikana virtuaalikirkon arkistolatauksia on ollut yli 10 000.
Piispa Samuel Salmi luonnehtii seminaarin tieteellistä laatua
varsin korkeatasoiseksi niin filosofian, uskontotieteen, kirkkohistorian kuin yhteiskuntatieteiden
näkökulmasta.

– Ihmisiä kiinnostaa, kuka
Laestadius henkilönä todella oli.
Myös yhden lestadiolaisuushaaran oleminen julkisuuden valokeilassa on luultavasti lisännyt
kiinnostusta.
Ensimmäinen seminaaripäivä
käsitteli Lars Levi Laestadiuksen
persoonaa monipuolisena tiedemiehenä ja uskonnollisena ajattelijana. Toinen päivä käsitteli lestadiolaisen liikkeen syntyä, leviämistä ja tulevaisuudenkuvia.
Oulun seminaari päätti kolmen seminaarin sarjan, joista ensimmäinen järjestettiin helmikuussa 2011 Torniossa. Toinen seminaari oli Pariisissa Versaillesin
ja Pariisin yliopistoissa, joissa perehdyttiin Laestadiuksen yhteyksiin Ranskaan.
Seminaarin luennot löytyvät
edelleen Virtuaalikirkon arkistosta osoitteesta www.virtuaalikirkko.fi/kirkot/virtuaalikirkkosali/
arkisto.html tai Oulun hiippakunnan kotisivujen kautta osoitteesta www.oulunhiippakunta.
evl.fi.

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi
Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
• testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
• kaikki riita-asiat.

Puh: 08 311 2203 (24 h)
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PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

ho 187
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www.ala-aho.fi

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa
hautausalan palvelua vuodesta 1913
Isokatu 11, OULU Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354 Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla www.hautaustoimisto.info
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ulunsalon seurakuntakodilla sunnuntaina 4.
marraskuuta pidettävä
Kristus yhdistää -tilaisuus aloittaa uuden, helatorstaihin 2013 huipentuvan toimintakauden. Tilaisuus alkaa kello 16
ja sen aiheena on ”Tulkoon sinun
valtakuntasi”.
Katekismuksessa kysytään,
mitä tuo Isä meidän -rukouksen
toinen pyyntö merkitsee. Vastaus toteaa, että Jumalan valtakunta kyllä tulee itsestäänkin, ilman rukoustamme, mutta tässä
me pyydämme, että se tulisi meidänkin luoksemme. Näin siihen
sisältyy samalla pyyntö, että saisimme kuulua tuohon valtakuntaan, ja että Jumalan hyvä tahto
toteutuisi meidän elämässämme.
Kuinka paljon paremmin monet asiat olisivatkaan, jos ne etenisivät Jumalan tahdon mukaan.

w w w. o u l u n s a l o n s e u r a k u n t a . f i

Silloin myös tärkein, iankaikkisuus näyttäytyisi toivon täyttymyksenä. Näin tämäkin aihepiiri avaa runsain määrin erilaisia
näkymiä ja rukousaiheita. Näihin meitä johdattelevat Oulunsalon kirkkoherra Tapio Kortesluoma ja Kristus yhdistää -työryhmästä Raili ”Rallu” Kemppainen ja Martti Väyrynen sekä

rukouksiin liittyen Martti Hannula. Musiikilla on aina tärkeä
osuus ja siinä palvelee kanttori
Taru Pisto yhdessä Tytti Hyvärisen kanssa.
Tilaisuuden järjestäjinä ovat
kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää -verkosto ja Oulunsalon
seurakunta. Kaikki ovat tervetulleita läheltä ja kaukaa.

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 28.10. klo 8.45 Radiopyhäkoulussa (valtakunnallinen)
lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta puhuu nepalilaistytöstä, joka haluaa kouluun.
Aluelähetys su 28.10. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla-ohjelmassa on vieraana Mikko Leistola Helsingin ortodoksisesta
hiippakunnasta. MS.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään -ohjelmassa valotetaan
minkälainen persoona oli Urho Muroma, Suomen Raamattuopiston ja viidennen herätysliikkeen syntyyn voimakkaasti
vaikuttanut puhuja. Haastattelussa on Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Timo
Junkkaala. Uusinta. MP.
Klo 9.45 Oululaisen uskontunnustus -ohjelmassa on vieraana
tuleva viestinnän ja vuorovaikutuksen ammattilainen Sonja Jokiranta. MB.
Klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa
Matti Pikkarainen, ja häntä
avustaa Jonna Piirainen. Musiikista vastaavat kanttori Henna-Mari Sivula, urkuri LauriKalle Kallunki ja Oulun Laulu
johtajanaan Kristian Hedberg.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon
-ohjelmassa nuorisomuusik-

ko Esa Rättyä
kertoo Oulugospel-tapahtumasta, joka järjestetään
pyhäinpäiväviikonloppuna.
MP.
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Toivon päivä
To
25.10.–su
28.10. kello 10–17
Suora lähetys Helsingin Kirjamessuilta.
Herätys eilen ja tänään, Päivän valinta ja Toivon
tuomiokapituli ovat tauolla.
Ma 29.10.–ke 31.10. klo 16.20
Armonpulla-ohjelmassa tarinoita armosta kertoo tiedottaja Hanna Lehtonen Ylä-Savon
seurakuntayhtymästä. MS.
Ke 31.10. klo 16.40 Oululaisen
uskontunnustuksessa on vieraana yritysjohtaja Pentti Laamanen. MB.

miokirkosta. Messun toimittaa Matti Pikkarainen, ja häntä
avustaa Jonna Piirainen. Musiikista vastaavat kanttori Henna-Mari Sivula, urkuri LauriKalle Kallunki ja Oulun Laulu
johtajanaan Kristian Hedberg.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi
p. 044 316 1563 (ma–pe)

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

Nettiradio osoitteessa
www.kempeleenseurakunta.fi

Su 28.10. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa lähetyssihteeri Tarja
Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta puhuu nepalilaistytöstä,
joka haluaa kouluun. Klo 10 radiojumalanpalvelus Ylivieskan
kirkosta.

Su 28.10. klo 10 messu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Kempeleestä. Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Sirkku
Määttä, kanttori Marja-Liisa
Jääskeläinen.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 28.10. messu Oulun tuo-

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi
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Sanan aika

Ps. 46: 2-8

Sunnuntai 28.10.2012

w w w. s x c . h u / R a m a s a m y C h i d a m b a r a m

Psalmi: Ps. 46: 2-8
1. lukukappale: Jer. 17:5-8
2. lukukappale: Room. 10:12-18
Evankeliumi: Matt. 5:13-16

Perintö elää
Pojan huoneessa kasvaa iso kiinanruusu. Se ei ole mikä tahansa kukkakaupasta ostettu
kiinanruusu, vaan se on perintökukka.
Anoppini, poikani mummu, oli vuonna 1960 saanut kiinanruusun taimen vielä kotonaan asuessa. Aluksi se oli laitettu kasvamaan toisen kukan juureen. Mennessään naimisiin anoppi muutti uuteen kotiin ja kiinanruusu muutti mukana.
Vuodet ovat vierineet, mutta kiinanruusu on jatkanut elämäänsä. Aina välillä on tullut
aika laittaa kasvamaan uusi taimi ja juurruttaa se multaan. Aina se ei ole onnistunut helpolla: jotkut taimista eivät vain ole suostuneet juurtumaan.
Tuo alkuperäinen kiinanruusu ei ole kuollut, vaan se on aina onnistunut jatkamaan elämäänsä. Siitä on pidetty hyvää huolta.
Monta kiinanruusun tainta on tullut anopin lasten mukana tänne Ouluunkin kasvamaan. Meidän perheen kiinanruususta pitää poika hyvää huolta. Ainakin toistaiseksi on
kaikki hyvin.
Aika kuluu ja kaikki muuttuu.
Kaikkina aikoina ihminen kysyy kysymyksiään –
kuka minä olen, mistä tulen ja mihin menen.
Tarvitsemme Jumalaa saadaksemme vastauksen.
Kaiken muuttuessa on jotain hyvin pysyvää.
Jumalan sana, joka pysyy samana.
Sukupolvi toisensa jälkeen saa vuorollaan löytää
uskon, toivon ja rakkauden voiman.
Kun oman mummoni kuolinpäivänä sain osallistua messuun ja
polvistua ehtoolliselle,
lohdutti minua suuresti ajatus siitä,
että mummu on sen saman ehtoollispöydän äärellä.
Alttarikaide on puolikaari ja
jatkuu kokonaiseksi taivaassa.
Isä meidän,
pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.
Sen tähden emme pelkää, vaikka maa
järkkyy,
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.
Meret pauhaavat ja kuohuvat,
vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä.
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat
Jumalan kaupunkia,
Korkeimman pyhiä asuinsijoja.
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei
järky.
Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.
Kansojen meri kuohuu, valtakunnat
horjuvat,
maa järkkyy hänen äänestään.
Herra Sebaot on kanssamme,
Jaakobin Jumala on turvamme.

Jer. 17: 5-8
Näin sanoo Herra:
- Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin,
katoavaisten ihmisten voimaan,
mies, jonka sydän luopuu Herrasta!
Hän on kuin piikkipensas,
joka yksin kituu aavikolla,
kasvaa kivierämaassa,
suolaisella kamaralla,
missä kukaan ei asu.
Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan
ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.
Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä.
Vaikka tulee kuiva vuosi,
ei sillä ole mitään hätää,
silloinkin se kantaa hedelmää.

Matt. 5: 13-16
Jeesus sanoo:
»Te olette maan suola. Mutta jos suola
menettää makunsa, millä se saadaan
suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se
heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen
jalkoihinsa.
Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi
pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan
alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa
kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon
teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne,
joka on taivaissa.»

Virpi Sillanpää-Posio

Oulun seurakuntien oppilaitospastori
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UUSI OULU –
UUDET PÄÄTTÄJÄT
Mikko Salmi
pastori,
viestintäalan
yrittäjä
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www.mikkosalmi.com

SISULLA JA SYDÄMMELLÄ
298 Ulla Rasvala
vammaispalvelupäällikkö

Avoinna erilaisuude
S
yyskuussa Helsingin Tuomasmessussa kirjailija, toimittaja Kaisa Raittila puhui:
”Itseni kurittamisen, moittimisen ja puolustamisen sijaan
nostan katseeni oman napani yläpuolelle, toiseen ihmiseen. Mitä
lähemmäs päästän hänet, sitä lähemmäksi minua käy Kristus hänessä. Ei minulla ole muuta Jumalan kuvaa kuin toinen ihminen …”

Pelottelun
kulttuuri vallalla
Kaisa Raittila sanoo vierastavansa uhkakuvilla pelaamista. Poliitikot varoittavat: jos Kreikkaa ei
auteta, koko maailmantalous alkaa heikentyä. Iltapäivälehdet julistavat vuoroin kuuman kesäsään ja tulipalopakkasten olevan
merkkejä maailmanlopusta. Jos
syöt väärää ruokaa, sairastut, terveysvalistajat vihjaavat.
– Myös uskonnossa viljellään
uhkia: jos et usko niin kuin Jumalan lapsen kuuluu, et pelastu. Jos
et elä niin kuin opetamme, joudut
kadotukseen.
Raittila kysyy, onko uhkakuvien piirtäminen – maailman pahuus – ristiriidassa sen kanssa,
että kristityt uskovat elävänsä Jumalan luomassa maailmassa.
– Eihän elämää tarvitsisi pelätä
enkä itse edes jaksa elää jatkuvan
pahan pelossa. Haluan olla rehellisesti avoin kaikille elämän ilmiöille ja ehkä hämmästellä: tällaistakin maailmaan mahtuu. Seuraava kysymykseni on, mikä minun paikkani on siinä, mikä elämässä on totta.

Taistelija
ihmisarvon puolesta

Läheisauttajien toiminta
laajenee Oulussa

I

käihmisten on mahdollista
saada apua ja tukea kotiin ensi vuoden alusta entistä laajemmalla alueella.
Tästä kiittäminen on Oulun Seudun Setlementti ry:n
AVEK-läheisauttajatoimintaa,
joka laajenee kuntaliitoksen
myötä Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Yli-Iihin.
Kunnissa järjestetään tiedotustilaisuudet toiminnasta syksyn
aikana.
Toiminta on oululaisten
ikäihmisten hyvinvointia tukevaa vapaaehtoisuutta, jossa voi
olla mukana tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Yhdessä voidaan esimerkiksi ulkoilla ja tehdä asioita, jotka tuovat
iloa ja ovat apuna arjessa selviytymisessä. Läheisauttaja ei kor-

vaa ammattityötä, vaan täydentää sitä.
Vapaaehtoisia läheisauttajia
tarvitaan jatkuvasti lisää kotona asuvien ikäihmisten avuksi
ja tueksi arjen keskelle. Läheisauttajien virkistykseksi ja jaksamisen tueksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja säännöllisiä
vertaisryhmätapaamisia.
Toiminnasta kiinnostuneet
voivat olla yhteydessä koordinaattori Tuija Lehtolaan soittamalla numeroon 044 786 8882
tai sähköpostitse osoitteella tuija.lehtola@oulunsetlementti.fi.
AVEK-toiminta on osa Oulun
Seudun Setlementti ry:n senioritoimintaa ja sitä rahoittaa Oulun kaupunki. Toiminta on asiakkaalle maksutonta.

25.10.–1.11.2012

Kaisa Raittila vieraili lokakuun
alussa Haukiputaalla ja Kiimingissä puhumassa dalitien eli kastittomien elinoloista Intiassa ja
sen naapurimaissa.
Hän matkusti parisen vuotta sitten Nepalissa. Jo matkaa ennen Raittila oli ollut perustamassa
Suomeen Dalitien solidaarisuusverkoston tukiyhdistystä.
Nepalissa hän kuuli lisää dalitien syrjinnästä. Julma kastisyrjintä pakotti Raittilan ihmisoikeustyöhön.
Kaisa Raittila valittiin Tulkaa
kaikki -liikkeen listoilta edellisissä seurakuntavaaleissa Helsingin
seurakuntayhtymän luottamushenkilöksi.
Kun hänestä tuli vuotta myöhemmin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, eräässä lehtijutussa todettiin Raittilan unelmien kirkon tekevän työtä oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon
puolesta.

Ilojen ja surujen
yhdistämät ihmiset
Kaisa puhuu avoimuuden välttämättömyydestä. Hän toivoo suo-

Tarvitseeko kaikkia
aina ymmärtää.
Tärkeintä on elää
ihmisten kanssa
yhdessä. Hidas
kääntyminen toisia
kohti alkaa, kun
sisäistän alkeet: jos
minulla on oikeus,
täytyy toisellakin
olla. Ilot ja surut
ovat ihmisillä samat.
Voimme jakaa niitä
keskenämme.

Kaisa Raittila

jautumisen sijaan kääntymistä
uutta kohti.
– Tarvitseeko kaikkia aina ymmärtää. Tärkeintä on elää ihmisten kanssa yhdessä. Hidas kääntyminen toisia kohti alkaa, kun sisäistän alkeet: jos minulla on oikeus, täytyy toisellakin olla. Ilot ja
surut ovat ihmisillä samat. Voimme jakaa niitä keskenämme.
Raittila haluaa pitää esillä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kysymyksiä. Hän ajattelee,
että asioista täytyy jaksaa puhua
kirkossa toiston uhallakin, vaikka
monia aihe jo väsyttääkin: eikö jo
voitaisi puhua muusta?
Muutos vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, Kaisa on todennut.

Miksi pitäisi
olla muita parempi?
Raittila vierastaa kristillisyydessä
olevaa tapaa tietää toisten puolesta, mikä heille olisi hyväksi. Oma
tietäminen sanotaan myös empimättä ääneen.
”Vaikka vielä äsken oltiin jokseenkin samalla viivalla ja kumpikin oli heikko omalla tavallaan, toisesta tulee yhden vääryyden tehtyään pohjiaan myöten paha ja minusta se puhtoinen, joka
ei olisi koskaan voinut tehdä samoin. Kun Jeesus heilauttaa synnintekijälle huolettomasti kättään
ja sanoo, ettei haittaa, aloita uudestaan, se on paremman ihmisen mielestä halpaa armoa”, Kaisa
Raittila on todennut eräässä tekstissään.
– Mitä varten ihmisellä on niin
suunnaton tarve olla toista parempi? hän kysyy.
Raittila on huomannut, että
uusi ja erilainen saa ihmiset kirkon piirissä helposti puolustuskannalle ja jopa tuntemaan, että
erilainen ajattelu horjuttaa oman
uskon perusteita.

Kirjailija, toimittaja Kaisa Raittilalle on tärkeää us
sillä hän ei jaksa uskoa yksimielisyyden ihanteese

Opettelua
luottavaisuuteen
Elokuussa edesmennyt virsirunoilija ja kirjailija Anna-Maija
Raittila on Kaisa Raittilan täti.
Kaisa haluaa muistaa Anna-Maijasta ennen kaikkea hänen kannustavan puheensa, joka ei sisältänyt moralisointia.
– Anna-Maija toisti usein lau-

25.10.–1.11.2012
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elle

Vastuullista rohkeutta Oulussa

Haluan laittaa työelämän ja
yhteiskunnallisten asioiden hoitajan kokemukseni hyötykäyttöön
Uudessa Oulussa.

Lapsuus lestadiolaisessa
elämänpiirissä

Alueasiamies, Keskustan Oulun puheenjohtaja

Koti, uskonto
ja isänmaa
Markku Arvola

227
On kotiin tulon aika.

Maila Vallström
Hallituksen pj, tilitoimistoyrittäjä KLT

Osaava.
Luotettava.
Riippumaton.

Kristilliset fraasit
helppoa lohdutusta

skallus katsoa vierasta ja uutta ilman pelkoa. Kirkossa hän toivoisi olevan paljon keskustelua,
een.

setta: Ai kuinka ihanaa! Hän ei
koskaan halunnut sammuttaa innostunutta ihmistä. Anna-Maijalla oli myös itsellään kyky innostua asioista ja heittäytyä niihin.
– Tuskin hän ilman tätä lahjaa
olisi jättänyt työtään opettajana ja
ryhtynyt eräänlaiseksi rautaesiripun rikkojaksi Unkarissa ja Ro-

maniassa.
Kaisa kertoo tädistään, joka
kuljetti hameensa helmoissa ja
vaatimattomissa nyssyköissään
kristillistä kirjallisuutta autioissa huoneissa kynttilänvalossa kokoontuvalle hiljaiselle vastarintaliikkeelle Unkarissa.
– Anna-Maija näki, että ilman
paloa ei synny mitään suurta ja

Kaisa Raittila kirjoittaa työkseen:
hän on kirjoittanut kirjoja ja lukemattomia hartaustekstejä. Kaisa toivoo, että hän kykenisi pohtimaan teksteissään elämän suuria kysymyksiä tavalla, johon lukija voisi samaistua.
– Haluan kirjoittaa ja puhua
asioista niin, että ihmiset saavat
kirjoituksistani voimia sellaisiin
hetkiin, kun elämä ei ole mennyt niin kuin sen piti vaan pakottaa pikemminkin kysymään, mitä
mieltä tässä kaikessa on.
– Murheen päiviin kristillinen
fraseologia ja lauseparret eivät
vakuuta. Kirjoitan paljon ikään
kuin itselleni: mikä minua lohduttaisi juuri nyt?
Syksyisen Tuomasmessun saarna Helsingin Agricolan kirkossa
loppui Raittilan sanoihin: ”Läheisyyttä tunnetaan siellä, missä
laskelmoija ottaa riskin ja itsensä suojelija raottaa yksityisyytensä verhoa. Siellä, missä jatkuvasti äänessä oleva suostuu kuuntelemaan ja missä ei tarvitse hävetä sitä, millainen on. Läheisyys ei
ole siistiä ja hillittyä. Se suostuu
riitaan, koska riita pukee tunteita
sanoiksi. Se suostuu ratkaisuun,
vaikeaankin, koska ratkaisu rauhoittaa tunteet. Se suostuu sovintoon, koska ilman sitä ei voi elää."
RIITTA HIRVONEN

306

Teuvo Siikaluoma

Maksaja: Ehdokas

Kaisa Raittilan isä oli Helsingin yliopiston kirkkohistorioitsija Pekka Raittila. Kaisa muistaa
isänsä lyhyen työpätkän Ruotsin
puolella Tornionjokilaaksossa ja
perheen vierailut Ylitorniolla.
– Voin palauttaa mieleeni jokivarren maisemat, mutta en voi
sanoa, että maantieteellisesti pohjoinen olisi minulle tuttua maisemaa. Sen sijaan pohjoisen uskonnollisuus, lestadiolaisuus, kuului
lapsuuteeni kotiin.
Pekka Raittila erotettiin lestadiolaisesta liikkeestä 1960-luvun
alun hajaannuksen seurauksena.
Se merkitsi Raittilan perheessä
eroa rakkaasta yhteisöstä ja monista tärkeistä ystävistä. Kaisa
menetti kaksi kummiaan, joihin
hän on vasta aikuisena ryhtynyt
rakentamaan uudelleen suhdetta.
– Kun tapaan lestadiolaisia,
tunnen heidän kanssa eräänlaista kotiseutuhenkeä, saman maan
kansalaisuutta. Mutta väite, että juuri vanhoillislestadiolaisilla olisi muita kirkkaampi käsitys
oikeasta uskosta, tuntuu minusta erikoiselta.

Arvomaailmani kulmakiviä:
• seurakunnallinen työ, kirkkovaltuutettu
• suomalaisuus,
reservin kapteeni

Ilmoituksen maksaja: Markku Arvola

uutta. Haluaisin, että vilpittömän luottavainen asenne elämää
kohtaan olisi periytynyt myös minulle. Mutta ilman harjoittelua en
osaa tällaista ”kyllä herra pitää
huolta” -asennetta.

• Lapsena oikeus lapsenarvoiseen
elämään
• Nuorena oppi elämän eväisiin
• Aikuisena työtä ja leipää
• Vanhana oikeus ihmisarvoiseen
elämään

Rotuaarilla 25.-28.10. klo 11-13.

319

Kerro epäkohdista:
maila@vallstrom.fi

www.mailavallstrom.fi

ARJEN ASIALLA

TIINA SUUTARi

Filosofian maisteri, Ryhmäpäällikkö

412

Oulu turvalliseksi asua ja elää
Työtä tarvitseville töitä
Ikäihmisten palvelut kuntoon
OULU

Tämän ilmoituksen maksaa ehdokas itse.

Riitta Hir vonen

Maksaja: Ehdokas

Nro 35
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Sirkka-Liisa

Myllylä
palvelukeskuksen johtaja,
eläkkeellä
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 25.10.–1.11.2012
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Urkupreludi klo
9.30. Sanajumalanpalveluksen toimittaa Mari Flink ja
avustaa Jouko Lankinen.
Kanttorina Henna-Mari Sivula ja urkurina Péter Marosvári. Musiikkimatinea klo 11.
Lähetys myös www.virtuaalikirkko.fi. Ks. sivu 17.
Messu su 28.10. klo 12 Heinätorin seurakuntatalossa. Toimittaa Mari Flink ja kanttorina Péter Marosvári.

Karjasillan kirkko
suljettu
remontin vuoksi.

Karjasillan seurakunta
Messu su 28.10. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa
Petri Satomaa, avustaa Liisa Karkulehto, kanttorina
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 28.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Petri Satomaa,
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 28.10. klo 12
Kaukovainion kappelissa.
Toimittaa Kimmo Kieksi,
avustaa Erja Järvi, kanttorina Juha Soranta. Karjasillan kirkkokuoro.
Messu su 28.10. klo 12
Maikkulan kappelissa. Toimittaa Liisa Karkulehto,
kanttorina Ilkka Järviö.

Messu su 28.10. klo 14 Caritas-kodissa. Toimittaa Sanna Jukkola, kanttorina Sanna Leppäniemi.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.10. klo 10 Tuiran kirkossa. Toimittaa Pasi Kurikka, saarna Alpo Järvi, avustaa Hannu Ojalehto, kanttorina Heikki Jämsä.
NMKY:n mieslaulajat. Herättäjän kirkkopyhä.
Ekumeenisen vastuuviikon
messu su 28.10. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Päivi Jussila, avustaa Helena Paalanne, kanttorina
Anu Arvola-Greus.
Messu su 28.10. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Stiven Naatus, avustaa AnnaLeena Häkkinen, kanttorina
Laura Kumpula. Tuike-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa. Toimittaa
Harri Fagerholm, kanttorina
Katri Sippola, Eveliina Lääkkö, viulu.
Iltamessu su 28.10. klo 18
Tuiran kirkossa. Toimittaa
Riikka Honkavaara, avustaa
Terhi-Liisa Sutinen, kanttorina Katri Sippola, lauluyhtye
Heliä. Messussa lauletaan
Nuoren seurakunnan veisuja.
Viikkomessu ke 31.10. klo
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa
Anna-Leena Häkkinen, kanttorina Katri Sippola.

Eläkeläisten ja laitosväen
messu to 1.11. klo 13 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Pasi Kurikka, avustavat Paula Kyllönen ja Aino-Liisa Ilkko, kanttorina Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 28.10. klo 10 Oulujoen kirkossa. Toimittaa Sanna Jukkola, avustajana diakoniaharjoittelija Sanna Halonen, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Messu su 28.10. klo 12 Hintan
seurakuntatalossa. Toimittaa
Pentti Kortesluoma, saarna
Eine Rautiainen, kanttorina
Sanna Leppäniemi.
Messu su 28.10. klo 14 Caritas-salissa. Toimittaa Sanna
Jukkola, kanttorina Sanna
Leppäniemi.
Yli-Ii
Messu su 28.10. klo 10 YliIin kirkossa. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Leo
Rahko.
YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto

Liminka

Iltakirkko su 28.10. klo 18
kirkossa. Toimittaa Päivi Liiti, kanttorina Kaisamarja
Stöckell.

Messu su 28.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, avustaa Ilkka
Tornberg, kanttorina Mika
Kotkaranta.

Haukipudas
Messu su 28.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jaakko Kaltakari, saarna Arto Nevala, kanttorina Kaisa Säkkinen, Jokikylän ry:n lauluryhmä. Kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 28.10. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Sirkku Määttä,
kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi

Kiiminki
Messu su 28.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa Raimo Salonen,
kanttori Sari Wallin.
Jäälin messu su 28.10. klo 13
Jäälin kappeli. Toimittaa Raimo Salonen, musiikki Tuomo
Nikkola, Sari Wallin ja Jäälinmessun musiikkiryhmä. Kirkkokahvit Jäälinmessun jälkeen.

Pyhäntä
Iltakirkko su 28.10. klo 19
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Mikko Kamula. Urkurina Emma Tahkola ja kanttorina Sofia Aitto-oja.

Rantsila

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 12 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa
Simo Pekka Pekkala, kanttorina Timo Ustjugov. 70-vuotiaiden kutsukirkko, kirkkokahvit ja juhlahetki seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 28.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa Minna Salmi,
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
Kestilä
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä,
kanttorina Veijo Kinnunen.

Piippola

Sanan ja rukouksen messu
"Vain sydän puhua nyt saa"
su 28.10. klo 18.30 Rantsilan kirkossa. Lauluyhtye
Kaarnatuuli ja pastori Petri Kasari. Ehtoollisen toimittaa Merja Jyrkkä. Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon,
p. 020 7109 860.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Eeva-Maija
Sorvari. Sadonkorjuun kiitoskirkko.
Messu su 28.10. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa
Outi Pohjanen, kanttori
Eeva-Maija Sorvari. Sadonkorjuun kiitoskirkko. Messun jälkeen seppeleen lasku hautausmaalla ja Temmeksen tuottajien tarjoama ohrapuuro ja juhlakahvi 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Temmeksen
seurakuntatalolla.

Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä.

Rukous
Kaikkivaltias, laupias Jumala.
Sinä olet antanut kristikunnallesi
uudistuksen Hengen.
Anna meidän yhdessä
koko kirkkosi kanssa
pitää lujasti kiinni sanastasi
ja tuoda rakkauden teoin
ilmi uskomme sinuun.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.
Rukous Kirkkovuosikalenterista

Elsi Salovaara

Kuva on otettu Muhoksen kirkossa 21. lokakuuta pidetystä piispanmessusta. Messussa esiintyivät muun muassa Muhoksen seurakunnan kuorot ja jousiorkesteri. Juttu tapahtumasta on tämän lehden sivulla 9.
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Torstain raamattupiiri to
25.10. klo 13, Vanha pappila.
Rovastinsali. Mukana pastori
Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 25.10. klo
16, Intiön seurakuntakoti.
Keijo Nissilä.
Sana elää pe 26.10. klo 18,
Vanha pappila. Matka halki
Raamatun jatkuu Jeesuksen
seurassa.
Aamupiiri la 27.10. klo 10,
Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Elämän Lähteellä – Sanan ja
rukouksen ilta su 28.10. klo
17, Heinätorin seurakuntatalo. Puhujavieraana pastori Olavi Palovaara Himangalta. Ilta koostuu Sanan julistuksesta – opetuksesta, puheista, laulusta ja ylistyksestä. Illan päätteeksi on tarjolla henkilökohtaista rukouspalvelua.
Opettajien raamattupiiri ma
29.10. klo 16, Vanha pappila.
Raamattupiiri ti 30.10. klo
18, Intiön seurakuntakoti.
Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 30.10. klo
18.30, Kuntotalo, Uusikatu
66. Mari Flink.
Laitoshartaus ke 31.10. klo
14, Aurinkokoti, Isokatu 93.
Mari Flink, pyhä ehtoollinen.
Laitoshartaus ke 31.10. klo
15, Senioritalo, Mäkelininkatu 37. Mari Flink, pyhä ehtoollinen.
Raamattupiiri ke 31.10. klo
17, Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 31.10.
klo 18, Vanha pappila. Videoesitys Limingassa pääsiäisviikolla 2012 toteutetusta Via
Dolorosa -vaellusdraamasta.
Hiljaisuuden rukoushetki ke
31.10. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Tilaisuuden
järjestää Oulun NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to
1.11. klo 13, Vanha pappila.
Rovastinsali. Mukana pastori
Anna-Mari Heikkinen.
Laitoshartaus to 1.11. klo
14, Keskustan palvelukeskus,
Nummikatu 24. Mari Flink,
pyhä ehtoollinen.
Ompeluseurat to 1.11. klo
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 25.10. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 25.10. klo
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 25.10. klo 18,
Kaukovainion kappeli.
Kastellin kirkon raamattupiiri ti 30.10. klo 12, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
31.10. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 1.11. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Torstai-illan raamattupiiri
to 1.11. klo 18, Kastellin kirkon pappila.
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Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 25.10. klo
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 25.10. klo 19, Pyhän
Tuomaan kirkko.
Herättäjän kirkkopyhä ja
seurat su 28.10. klo 10, Tuiran
kirkko. Klo 10 messu, toimittaa Pasi Kurikka, saarna Alpo
Järvi, Oulun NMKY:n Mieslaulajat. Ruokailu ja kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Seurat klo 12.30, puhujina
Pasi Kurikka, Sauli Typpö ja
Alpo Järvi. Herättäjä-Yhdistyksen Tuiran Paikallisosasto.
Miesten piiri ti 30.10. klo 18,
Tuiran kirkko. Matti Laurila
aiheesta: "Miksi lähetystyötä tarvitaan?"
Lähetys- ja raamattupiiri ke
31.10. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko.
Pateniemen, Herukan ja Rajakylän raamattupiiri ke
31.10. klo 17.30, Pateniemen
kirkko.
Raamattupiiri to 1.11. klo
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 1.11. klo 18.30,
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 1.11. klo 19, Pyhän
Luukkaan kappeli.
Pateniemen, Herukan ja Rajakylän raamattupiiri ke
14.11. klo 17.30, Pateniemen
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ti 30.10. klo 19, Myllyojan seurakuntatalo. Risto
Räihä, Pentti Eskola.

Musiikki ja kulttuuri
Katso kooste s. 17.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo
9, Elohuone. Tarjolla maksuton aamupala työttömille ja
vähävaraisille vapaaehtoisten sekä diakoniatyöntekijän tarjoamana. Lue päivän
Kaleva ja jutustele, hiljenny
aamuhartauteen.
Työttömien ateria keskiviikkoisin klo 11–12.30, Heinätorin seurakuntatalo. Vapaaehtoisten valmistamaa kotiruokaa, aterian hinta kaksi euroa.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo
9–10, Kaukovainion kappeli. Alueen asukkaille torstaisin ilmainen, vapaaehtoisten
valmistama aamupala, joka sisältää puuroa ja leipää
lisukkeineen sekä kahvia ja

Sant' Egidion rukoushetki
tiistaina 30.10. klo 18
Piispantalon tallikappelissa, Hallituskatu 3

teetä. Olet lämpimästi tervetullut!
Diakoniapiiri ti 30.10. klo 12,
Kaukovainion kappeli.
Ystävänkamari ti 30.10. klo
12, Kaukovainion kappeli.
Huom! Hiirosen väkeä vierailulla kappelilla, alkamisaika klo 12!
Maikkulan diakoniaryhmä ti
30.10. klo 14, Maikkulan kappeli, takkahuone.
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Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11, p. (08) 5314 616.
Tapaamisajankohdan voit
käydä sopimassa myös paikan päällä. Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia suoraan
oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu torstaisin klo 12, Rajakylän seurakuntakoti. Työttömille ja
muille vähävaraisille. Aterian
hinta 2 €.
Palokan palvelukeskuksen
seurakuntakerho to 25.10.
klo 13.30, Palokan palvelukeskus. Mukana kappalainen
Pasi Kurikka ja diakoni Heli
Mattila.
Juttutupa ma 29.10. klo 10,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Diakoniapiiri ma 29.10. klo
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Diakonianpäivä pe 2.11. klo
10, Pyhän Tuomaan kirkko.
Tervetuloa Pyhän Tuomaan
kirkolle työttömien ja vähävaraisten diakonian päivään.
Päivä alkaa klo 10 messulla,
jonka jälkeen ateria ja vaatejako. Mukana Tuiran seurakunnan työntekijöitä ja opiskelijoita. Lisätietoja Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta
Diakonian aamu maanantaisin klo 10.30–12 Myllyojan
seurakuntatalossa. Tarjolla
maksuton aamupala kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia.
Madekosken diakonipiiri to
1.11. klo 12–13.30, Reino ja
Sirkka Petäjäkankaalla, Pysäkkipolku 12.
Ylikiiminki
Puuropäivä ma 29.10. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakuntatalo. Perhekerholaisille ja
muille halukkaille.

Seurakuntatyön
erityispalvelut
Kehitysvammaiset
Musari ma 29.10. klo 17.30–
19, Heinätorin seurakuntatalo. Musiikki- ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityislasten perheille.
Keskustelukerho ti 30.10. klo
17–18.30, Heinäpään seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten olkkariilta ke 31.10. klo 17–19, Heinäpään seurakuntatalo. Kehitysvammaisille nuorille aikuisille.
kuulovammaiset
Lähetyspiiri ma 29.10. klo 14,
Tuiran kirkko. Vieraana lähetystyöntekijä Eeva Pouke.

Viisikymppisestä Kastellin
kirkosta kaivataan
kuvia ja muistoja

K

astellin kirkon valmistumisesta tulee joulukuussa kuluneeksi 50 vuotta. Juhlan kunniaksi
kirkolle rakennetaan joulukuussa seurakuntaelämästä kertova valokuvanäyttely.
Näyttelyä varten etsitään nyt Kastellin kirkosta valokuvia, jotka kertovat kirkon toiminnasta tai historiasta.
Löytyisikö sinun albumistasi esimerkiksi vanha rippikuva tai hääkuva Kastellin kirkosta? Tai löytyisikö valokuvia
alueesta ennen kirkkoa tai kuvia kirkon
rakennusvaiheesta? Kastellin kirkko on
välillä tunnettu myös Oulunsuun kirkon nimellä.
– Valokuvat ovat täynnä muistoja.
Seurakuntalaisilta voisi löytyä kuvia,
joissa kirkko on osa heidän elämäänsä. Kastellin kirkossa on kastettu lapsia, päästy ripille, vihitty avioliittoon ja
siunattu läheisiä haudan lepoon, miettii Kastellin kirkolla töitä tekevä pastori Juha Vähäkangas Karjasillan seurakunnasta.

Raamattupiiri ti 30.10. klo
13, Palvelukeskus Runola.
Pyhäinpäivän ehtoolliskirkko to 1.11. klo 16, Palvelukeskus Runola.
Näkövammaiset
Näkövammaisten raamattuja keskustelupiiri to 25.10.
klo 13–14.30, Caritas-koti,
Caritas-sali. Tule tutkimaan
Raamattua ja luotsaamaan
elämää pintaa syvemmältä.
Kahvitarjoilu. Opasystävä on
vastassa pihalla pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammaisille ti 30.10. klo
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Mukana pastori Juha
Vähäkangas. Opasystävä on
vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven
läheisyydessä.
Retki Haaparantaan ke 14.11.
Seurakunnan näkövammaistyön ja Pohjois-Pohjanmaan
näkövammaiset ry:n järjes-

Valokuvat voi lähettää Karjasillan
kirkkoherranvirastoon, PL 122, 90101
Oulu tai Kastellin kirkon postilaatikkoon Juha Vähäkankaalle tai AnnaLeena Ylänteelle. Kuvia voi toimittaa
myös digitaalisessa muodossa osoitteisiin juha.vahakangas@evl.fi tai annaleena.ylanne@evl.fi.
Lisää kuvan yhteyteen kuvan omistajan nimi, kuvaajan nimi, tieto kuvausajankohdasta ja kuvaustilanteesta sekä kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet. Lähettäjän yhteystiedot kannattaa
muistaa laittaa kuvaan kiinni, jotta kuva voidaan palauttaa omistajalleen.
Nykyisin Karjasillan seurakuntaan
kuuluva Kastellin kirkko on valmistunut vuonna 1962. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Veijo Kerola. Hänen
suunnittelemiaan ovat myös kalusteet,
kastemalja ja kirkkotekstiilit. Kirkkosalia hallitsee kuoriseinän abstraktinen
lyijylasinen Valoa vasten -lasimosaiikki, jonka on tehnyt taiteilija Unto Pusa.

tämä retkipäivä Ikeaan, jonka yhteydessä myös runsaasti muita kauppoja. Ruokailut
ja kahvittelut omakustanteisesti. Lähtö linja-autoaseman
tilausajolaiturista klo 9 ja paluu samaan paikkaan n. klo
17. Retken hinta on 10 €. Ilmoittaudu 1.11. mennessä,
p. (08) 3115 653 tai yhdistys@
ppnry.net. Huom. erillistä
retkikirjettä ei lähetetä.
päihdetyö
Aamukahvihetki pe 26.10.
klo 9–10, Diakoniset erityispalvelut. Tule aamupalalle.
Tarjoamme päivän sanan ja
mukavan seuran lisäksi kahvia/teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedelmiä.
Lisätietoja diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 26.10. klo
13, Diakoniset erityispalvelut.
Tavoiteryhmä ma 29.10. klo
14.30–16, Diakoniset erityispalvelut.

Usko ja elämä to 25.10. ja
1.11. klo 14, Heinätorin seurakuntatalo. Usko ja elämä on
tilaisuus jossa yhdessä pohdimme arkielämässämme
kohdattavia tavallisia asioita
kristillisestä näkökulmasta.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja avoinna ma–ke, pe klo
10–14. Kirpputoritavaraa ja
uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan
vastaan. Osoite Nokelantie
48 B, p. 044 316 1720.
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon krypta. Esteetön kulku kirkkotarhasta Isokadun puolelta.
Lähetystovi pe 26.10. klo 12,
Siipi – lähetyksen puoti ja paja. Runoja lausuu Väinö Kokkonen.
Askartelua la 27.10. klo 10–
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Ville Hy ytinen

14, Siipi – lähetyksen puoti ja
paja. Mitä kaikkea paperista
voi tehdä? Rasioita, lahjakasseja, roskapusseja... Tule mukaan kokeilemaan.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri to
25.10. klo 14, Vanha pappila.
Elina Hyvönen.
Lähetys- ja raamattupiiri to
1.11. klo 14, Vanha pappila.
Matti Laurila.

Karjasillan seurakunta
Great Wide North

Great Wide North
ja Bass’n Helen
Oulussa

P

yhäinpäivän iltana 3.11. kello 19 Oulussa
kuullaan kristillistä rockia, kun kaupunginteatterin lavalle astuvat kokkolalainen Great
Wide North ja gospelin veteraani Bass’n Helen. Konsertin liput maksavat 17 euroa, ja niitä voi
varata ennakkoon osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.
Folkrock-yhtye Great Wide North voitti tänä
vuonna gospelin Suomen mestaruuden. SM-Gospelin tuomaristo kiitti bändin vakuuttavaa yhteissoittoa, hyvin sovitettuja kappaleita sekä täyteläistä
mutta ilmavaa soundia.
Neljä veljestä Kaj, Pasi, Mika ja Petri Kiviniemi
perustivat Great Wide Northin vuonna 2009. Yhtye
julkaisi alkuvuodesta singlen A Change is Gonna
Come, ja se on saanut radiosoittoa sekä Suomen että Ruotsin kristillisillä radiokanavilla. Tällä hetkellä Great Wide North keikkailee aktiivisesti ympäri
maata ja työstää uutta materiaalia.
Bass’n Helen on puolestaan kuulunut 1990-luvun
loppupuolelta lähtien suurimpien suomalaisten gospel-tapahtumien vakioesiintyjiin. Kitarapainotteista rockia soittava bändi on julkaissut kymmenen levyä. Yhtye on tullut aktiivisen keikkailun ansiosta
tutuksi monille nuorille.

Perinteiset Seppeletalkoot
29.–31.10, Kaukovainion kappeli. Ks. ilmoitus s. 16.
Pyhäinpäivän seppelemyynti, to 1.11. klo 15–18 Kaukovainion kappeli. Ks. ilm. s. 16.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 29.10. klo 14,
Tuiran palvelukeskus.
Käsityökahvila ti 30.10. klo
13, Koskelan seurakuntakoti. Tule tekemään käsitöitä
kahvikupposen äärelle lähetystyön myyjäisiin tai omiin
tarpeisiin. Opetellaan yhdessä uusia taitoja tai kerrataan
vanhoja.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to
25.10. klo 18, Hintan seurakuntatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma
29.10. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo, Ystävänkamari.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 29.10. klo 18.30, Oulujoen pappila.
Yli-Ii
Lähetyksen lauluilta ke
31.10. klo 18, Yli-Iin seurakuntatalo. Mukana kanttori
Anja Hyyryläinen.
Ylikiiminki
Piispankamari perjantaisin
klo 11–14, Ylikiimingin asukastupa. Lähetyksen kirpputorikahvila.

Lapset ja lapsiperheet

Pyhäinpäivätapahtuma
lapsiperheille

torstaina 1.11. klo 17–19 ja perjantaina 2.11. klo 9–13
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.
Tervetuloa yhdessä perheen kanssa elämään hetki
pyhäinpäivän teeman äärellä, laulaen, touhuten, askarellen ja hiljentyen. Hartaudet ovat torstaina klo
17.15 ja 18.15, perjantaina ovat klo 9 ja 11. Mukaan
on hyvä varata ulkovaatteet.

Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Perhepyhäkoulu su 28.10.
klo 12, Huonesuon seurakuntakoti. Lapsille, vanhemmille
ja isovanhemmille.
Muskareista lisätietoa

www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien
varhaisnuorten kerhot löydät osoitteessa oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Karjasillan seurakunta
Pyhäinpäivätapahtuma perheille to 1.11. klo 17–19 sekä
pe 2.11. klo 9–13 , Lämsänjärven kaupunkileirikeskus. Ks.
ilmoitus s. 16.

Nuoret
Rippikouluihin ilmoittautuminen avoinna 4.11. saakka
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Nuorisotyön päivystys ke
31.10. klo 15–17, Elohuone.
Piipahda tai viivähdä rupattelemaan kuulumisia tai istahtamaan hetki teekupposelle ja pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke
31.10. klo 18–21, Elohuone.
Paikka, aika ja tila vain olla.
Halutessasi voit pelata, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret tekevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset huomioon.

Karjasillan seurakunta
ToivonSatama-nuortenilta
ke 31.10. klo 18–20.30, Pyhän
Andreaan kirkko. Suunnattu
jo rippikoulun käyneille nuorille. ToivonSatamaan voi tulla pysähtymään, lepäämään,
oleilemaan, pelailemaan ja
tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia kanssamatkustajia. Nuortenillat päättyvät
yhteiseen iltahartauteen klo
20.15.

Tuiran seurakunta

Isoskoulutus ke 31.10. klo
17, Tuiran kirkko. Lisätietoja
nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, p. 040 7245 446
tai terhi-liisa.sutinen@evl.fi.
Nuortenilta to 1.11. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisotila. Nuortenillat ovat kaikille nuorille tarkoitettuja teemallisia iltoja, joissa mukana aina hiljetymistä varttikirkossa, teemallista ohjelmaa

Perinteiset Seppeletalkoot
Hyvinvointipäivä

torstaina 1.11. klo 10–14 Kaukovainion kappelissa.
Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät yhdessä Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa Hyvinvointipäivän. Opiskelijoiden suullisia esityksiä ja posterinäyttelyitä siitä, miten
edistää terveyttä. Aiheina muun muassa painonhallinta, mielenterveys, alkoholi ja tupakointi sekä onnellisuus.
Opiskelijat tekevät terveysmittauksia, mitata voi pituuden, painon ja painoindeksin sekä verenpaineen ja
vyötärönympäryksen. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa Hyvinvointipäivä-tapahtumassa opiskelijat myös
ohjaavat asiakkaita internetissä oleviin hyvinvointi- ja
elämäntapa-peleihin ja -testeihin.

nuorisotilassa ja pientä purtavaa. Illan aiheena: Itkun aika. Lisätietoa nuorisotyönohjaaja Anssi Putilalta, anssi.putila@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Isoskoulutusleiri II 16.–18.11,
Juuman leirikeskus. Ks. leirikooste s. 17.

Nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keskiviikkoisin klo 17.30–19, Heinätorin seurakuntatalo. Tule mukaan esiintymisestä innostuneeseen ryhmään! Aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Mukaan tarvitaan myös
puvustuksesta ja lavastuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Tarkoitettu täysi-ikäisille,
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja:
mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo
18–20, Heinätorin seurakuntatalo. Kaikille, jotka haluavat aloittaa liikkumisen hyvässä seurassa. Sopii niin
huippu- kuin rapakuntoisillekin! Liikkumisen lomassa on luontevaa vaihtaa ajatuksia toisten kanssa ja saada uusia ystäviä. Lisätietoja:
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.
Aikuisrippikoulu ke 31.10.,
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus s. 18.
opiskelijajärjestöt
OPKOn opiskelijailta la
27.10. klo 18.30, Torikatu 9
A 32. Tutkimusmatka taivaaseen, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta
ma 29.10. klo 18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 31.10. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kannanko minäkin ristiä? Johannes Häkämies.
Körttiopiskelijoiden
ja
nuorten aikuisten seurat to
1.11. klo 18, Kaisa ja Juha Tuomisalolla, Savottatie 64 C 19,
Metsokangas.

Seniorit
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tarinatupa ke 31.10. klo 13,
Intiön seurakuntakoti. Mukana Anna-Mari Heikkinen.
Eläkeläisten kerho to 1.11.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 1.11.
klo 12.30, Intiön seurakuntakoti.

29.–31.10. Kaukovainion kappelissa.

Karjasillan seurakunta

Tule valmistamaan Pyhäinpäivän havuseppeleitä. Talkoot Kaukovainion kappelissa seuraavasti: ma 29.10.
klo 9–16, ti 30.10. klo 9–19, ke 31.10. klo 9–14. Ota mukaan esiliina ja omat työhanskat. Oksapihditkään eivät ole haitaksi. Talkoolaisille kahvit ja lounas. Kaikki
valmiit seppeleet myydään lähetystyön hyväksi. Lisätietoja lähetyssihteeri Paula Rosbacka, p. 040 5752 714.

Eläkeläisten kerho ma 29.10.
klo 12, Maikkulan kappeli.
Eläkeläiskerho to 1.11. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 1.11.
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 1.11.
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Pyhäinpäivän seppelemyynti

Tuiran seurakunta

Pyhäinpäivän seppeleitä myydään Kaukovainion kappelin aulassa. Viikolla 44 seppeleitä myydään myös
Siivessä aukioloajan puitteissa. Hinnat koon mukaan,
8–12 €/ kpl. Tuotto ohjataan Karjasillan seurakunnan
nimikkolähetystyölle. Lisätietoja lähetyssihteeri Paula
Rosbacka, p. 040 5752 714.

Tuiran seurakunnan vanhustyön linja keskiviikkoisin
klo 9–11 puhelinnumerossa (08) 5314 616. Numeroon
voit soittaa, kun olet yksin
tai kaipaat kuuntelijaa, kun
haluat puhua sinulle tärkeistä asioista tai kun haluat pyytää kotikäyntiä tai jättää soit-

torstaina 1.11. klo 15–18 Kaukovainion kappelissa.

topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 25.10.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Kerho osallistuu seniorien
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 25.10.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 25.10.
klo 14.30, Rajakylän seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ti 30.10.
klo 14, Tuiran palvelukeskus.
Eläkeläisten ja laitosväen
messu to 1.11. klo 13, Tuiran
kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 29.10. klo 12,
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 29.10.
klo 13, Saarelakoti, Takalahdentie 11.
Aikuisten kuntopiiri ke
31.10. klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 1.11. klo
10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 1.11.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.

Yli-Ii
Torstaikerho to 25.10. klo 11,
Yli-Iin seurakuntatalo.

Ylikiiminki
Laulukerho to 25.10. ja 1.11.
klo 10, Ylikiimingin seurakuntatalo. Ohjelmassa yhteislaulua , soittoa chimes-soittimilla ja muuta musiikkiin liittyvää toimintaa.

Leirit ja retket
Katso kooste s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisätietoa osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.
Puutyökerho ma 29.10. klo
9, Siipi – lähetyksen puoti ja
paja. Kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
30.10. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkko. Sisäänkäynti pääovesta oikealle, kellaritiloihin.
Fransupiiri ti 30.10. klo 17,
Myllyojan seurakuntatalo.

Tuiran seurakunta

Tuiran Kirkkokuoro ti 30.10.
klo 14, Tuiran kirkko. Lisätietoja Heikki Jämsä, p. 040
5747 089.
Psalmikvartetti ti 30.10. klo
18, Tuiran kirkko. Lisätietoja Heikki Jämsä, p. 040 5747
089.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro,
isojen ryhmä ke 31.10. klo
16.30, Pyhän Tuomaan kirkko. Tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Ilmoittautumiset ja tiedustelut kanttori Anu ArvolaGreus, p. 044 3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro,
pienten ryhmä ke 31.10. klo
18, Pyhän Tuomaan kirkko.
Tarkoitettu 7–12-vuotiaille.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut kanttori Anu Arvola-Greus, p. 044 3161 463.

Oulujoen seurakunta
Neulansilmä to 1.11. klo 17,
Hönttämäen seurakuntata-
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lo. Kaikenikäisten naisten ja
tyttöjen kansainvälinen käsityökerho. Tervetuloa mukaan oppimaan tai opettamaan! Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja
Katja Haipus, p. 044 3161 459.

Muut menot
Valokuvia kerätään Kastellin
kirkon toiminnasta ja historiasta. Ks. juttu s. 15.
Eroneuvo-ilta to 25.10. klo
18–20, Nuorten Ystävät -toimisto. Ks. ilmoitus s. 17.
Luontokuvanäyttely 31.10.
saakka, klo 8–16, Pyhän Luukkaan kappeli. Pekka Mannisen valokuvia Oulusta ja Kuusamosta esillä lokakuun ajan.
Näyttelyyn voi tutustua esim.
messun jälkeen kirkkokahvilla tai sovitusti seurakuntamestari Soile Kontion, p. 044
3161 569 kanssa.
Seminaari: Miten edistää
perheiden hyvinvointia? ke
31.10. klo 13, Oulun Diakonissalaitos, Albertinkatu 16, Wegelius-sali. Seminaarin ohjelma: klo 13–14 erityistukea
tarvitsevien perheiden tunnistaminen ja auttaminen,
tutkimuksellinen näkökulma
asiaan, professori Heikki Hiilamo. Klo 14–15 huostaanotot ja perheiden tukeminen Oulussa, palvelupäällikkö Hilkka Karttunen, Oulun
kaupunki. Klo 15 kommenttipuheenvuoro.
Arkiretriitti ke 31.10., Tuiran
kirkko. Ks. ilmoitus s. 18.
Isän ilta ke 31.10. klo 18, Kaukovainion kappeli.
Hyvinvointipäivä to 1.11. klo
10–14, Kaukovainion kappeli.
Ks. ilmoitus s. 16.

25.10.–1.11.2012

Luento: Väki vähenee, pidot
ei parane? to 1.11. klo 16.30,
Oulun Diakonissalaitos, Albertinkatu 16, Kirkkosali.
1960- ja 1970-lukujen Ruotsin siirtolaisuus lähtöalueen
näkökulmasta tarkasteltuna. FT, dosentti Henna Ruokamo. Luento järjestetään
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Eija Raatikainen,
p. (08) 321 4071.
"Puhalla minut liekkiin!"
Parisuhteen seksuaalisuudesta to 8.11. klo 18, Oulujoen pappila. Johdantoa iloiseen parisuhdeseksiin! Lue
juttu s. 5.
Rikasta minua -parisuhdekurssi 16.–18.11., Suvelan leirikeskus. Kurssilla keskitytään suhteen vahvuuksiin ja
mahdollisuuksiin. Kurssi sopii pariskunnille, joilla ei ole
meneillään kriisivaihetta suhteessaan. Kurssin järjestämisestä vastaa Kiimingin seurakunta yhteyshenkilönään Riina Moilanen. Kurssin hinta
täyshoidolla Kiimingin seurakuntalaisille 120 € / pariskunta ja muille 160 € / pariskunta. Ilmoittautumiset 26.10.
mennessä Riina Moilaselle,
p. 040 5609 678.
Matkaeväät – Naisten päivä la 1.12. klo 11–16, Maikkulan kappeli. Lisätietoja myöhemmin.

Kansainvälisyys
English Service su 28.10. klo
16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalanpalvelus, kerran kuukaudessa messu.

Eroneuvo-ilta

torstaina 25.10. klo 18
Nuorten Ystävät ry:n toimistolla, Torikatu 28.
Eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä
heidän läheisilleen tarkoitettu kertaluontoinen
matalan kynnyksen tilaisuus, jossa on mahdollisuus
keskustella eroon liittyvistä askarruttavista asioista ja kuulla eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään. Eroneuvolla tuetaan eron jälkeistä
vanhemmuutta ja vanhempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen näkökulmaa ja tarpeita
erotilanteessa. Eroneuvo-tilaisuuksiin osallistuu aina ammattilaisten rinnalla myös vapaaehtoistyöntekijöiksi koulutettuja eron kokeneita vanhempia.
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja: Essi Niemi, Vanhempien Akatemia-hanke/ Nuorten Ystävät, p. 044
7341 435 tai essi.niemi@nuortenystavat.fi sekä Kari Rekilä, lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä, p.
050 5211 065 tai kari.rekila@evl.fi.

Perheiden joululeiri Juumassa

14.–16.12. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa.
Talvisessa Juumassa leikimme, askartelemme ja ulkoilemme perheleirillä joulua odotellessa. Leirin hinta on 44 € aikuiselta ja 30 € 4–18-v. lapselta, hinta sisältää matkat ja täysihoidon sekä vakuutuksen Oulun seurakuntiin kuuluville.
Leirillä mukana ovat pastorit Anu Ojala ja Stiven Naatus sekä lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää. Lisätietoja Stiven Naatus, p. 050 3104 990.
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Musiikkia
kirkoissa
Urkupreludi
sunnuntaina 28.10. klo 9.40 Oulun
tuomiokirkossa.
Niina Ylikulju soittaa kuoriuruilla Dietrich
Buxtuhuden ja Johann Sebastian Bachin
urkumusiikkia ennen jumalanpalvelusta.
Vapaa pääsy.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 28.10. klo 11 Oulun
tuomiokirkossa.
Outi Aine-Junttila, sopraano ja
Henna-Mari Sivula, urut.
Noin 20 minuutin musiikkimatinea
välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen.

Pyhäinpäivän konsertti
torstaina 1.11. klo 19, Oulun tuomiokirkossa.
Konsertissa esiintyvät tuomiokirkon kanttorit
Péter Marosvári, Henna-Mari Sivula ja LauriKalle Kallunki. Vapaa pääsy.

Eläkeläisten
ja laitosväen messu

torstaina 1.11. klo 13 Tuiran kirkossa.
Linja-autoreitti ja aikataulu:
11.45 Pyhän Luukkaan kappeli-Kaitoväylä-Raitotie
11.55 Pateniemen kirkko
12.00 Palokan palvelukeskus
12.10 Rajakylän seurakuntakoti
12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki
12.20 Koskelan palvelukeskus
12.25 Metsolan kartano
12.30 Pyhän Tuomaan kirkko
12.35 Alppilan pysäkki-Kaarnatie
12.40 Tuiran palvelukeskus, Tuiran kirkko.
Messun jälkeen on yhteinen kahvihetki. Paluukuljetus lähtee klo 14.45. Lämpimästi tervetuloa!

Vuonna 1998 tai aikaisemmin syntyneet!

ilmoittautuminen
Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu
netissä 19.10.–4.11.2012 osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. Niillä, joilla
ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta,
voivat käydä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti omassa seurakunnassa alla olevissa osoitteissa
torstaina 1.11. klo 15–18.
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun käyville
on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana.
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto,
Linnankatu 7
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
TUIRAN SEURAKUNTA
Tuiran kirkko, Myllytie 5
OULUJOEN SEURAKUNTA
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2
Yli-Iin seurakuntatalo, Kirkkokuja 4, Yli-Ii
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5, Ylikiiminki

Leirejä
ja retkiä
Isoskoulutusleiri II Oulujoki
16.–18.11. Juuman leirikeskuksessa.
Oulujoen isoskoulutuslainen, nyt voit
ilmoittautua toiselle koulutusleirille, joka
pidetään tutussa ja turvallisessa Juuman
leirikeskuksessa 16.–18.11. Ilmoittautuminen on
avoinna 31.10. asti, ole nopea niin mahdut leirille
mukaan! Saat leirikirjeen noin viikkoa ennen.
Leiri on sinulle ilmainen ja sinut on vakuutettu
sen ajaksi. Lisätietoja Perkkiön Tuijalta, p. 044
316 1451.

4.–6.-luokkalaisten Varkkaleiri
16.–18.11. Rokuan leirikeskuksessa.
Leirillä ulkoillaan, askarrellaan, leikitään ja
hiljennyttään yhdessä. Hinta on 20 euroa/
lapsi, sisältäen matkat, majoitus, täysihoito sekä
vakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille.
Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturilta
pe 16.11. klo 18. Paluu sunnuntaina 18.11.
noin klo 15. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti
tuomiokirkkoseurakuntalaisille. Mukaan
mahtuu 20 ensimmäistä. Ilmoittautumiset:
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Ilmoittautuneille lähetämme leirikirjeen.

Äitien yhden yön puuhaleiri
17.–18.11. Hietasaaren leirikeskuksessa.
Tarkoitettu kouluikäisten lasten äideille.
Ohjelmassa jouluista askartelua, arjesta
hengähtämistä, leppoisaa turinointia,
saunomista ja hiljentymistä. Hinta 20 euroa,
sisältää majoituksen, ruoan ja materiaalit.
Ilmoittautuminen 8.11. mennessä puhelimitse
joko Sanna Karjalaiselle, p. 040 7186 925 tai
Sari Meriläiselle, p. 040 5583 294. Huom! Ei
ilmoittautumista tekstiviestillä tai vastaajaan.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Hietasaaren
kaupunkileirikeskuksessa.
Tervetuloa aloittamaan adventinaika ja
valmistautumaan jouluun Karjasillan ja Oulun
tuomiokirkkoseurakunnan yhteiselle leirille!
Leirillä leikitään, askarrellaan, hiljennytään
Raamatun sanoman äärellä, pelataan ja
vietetään mukavaa leirielämää hyvässä
seurassa. Leirille ovat etusijalla Karjasillan ja
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella
asuvat. Sinne otetaan 20 lasta. Leirin hinta on
30 euroa, joka sisältää täysihoidon, ohjelman
ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 16.11.
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315,
atte.kaariainen@evl.fi ja Kaija Siniluodolta,
p. 050 5249 779, kaija.siniluoto@evl.fi.

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Rokuan leirikeskuksessa.
Oulujoen seurakuntaan kuuluville
1.–6.-luokkalaisille. Tule mukaan yhdessä
toimimaan, leikkimään, askartelemaan,
viettämään mukavaa viikonloppua hyvässä
seurassa! Ilmoittautumiset 9.11. mennessä
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Leirin hinta 30 euroa, sisältää kuljetuksen,
majoituksen, ruuat, ohjelman, materiaalit sekä
vakuutuksen Oulujoen seurakuntaan kuuluville.
Lisätietoja leiristä antavat nuorisotyönohjaajat
Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925 ja Sari
Meriläinen, p. 040 5583 294.
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Menot Oulussa
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Elämän polku
Kastetut
Tuomiokirkko: Sandra Sofia
Isabella Haipus, Fanni Maria
Lepola, Eeva Orvokki Ruka,
Aarne Rikhard Jaakonpoika
Ventelä.
Karjasilta: Petrus Pietu Eevertti Alatalo, Malla Kaarina
Anttila, Tomi Mikael Kantola, Jere Joonatan Karvonen,
Mikael Jere Sakari Kolehmainen, Vilja Viena Emilia Kumpula, Helmi Linnea Leskinen,
Niilo Onni Aukusti Oikarainen, Emma Amalia Sorvoja,
Arttu Jonathan Supperi, Hilla Valpuri Vallo.
Tuira: Pihla Leena Haapamäki,
Noel Kasperi Hallikainen, Elias Eino Ilmari Heikkilä, Roope
Vili Juhani Hietaniemi, Veera Helmi Ilona Horttanainen,
Vienna Brita Ilvesluoto, Alek-

25.10.–1.11.2012
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si Elias Kumpuniemi, Mimmi
Vilhelmiina Parkkinen, Max
Henri Alexander Stenroth,
Tuuli Helmi Maria Vallius, Ossi Jaakko Vimpari.
Oulujoki: Akseli Ukko Anttila,
Miska Benjami Hanhela, Sofi
Helmi Esteri Honkala, Meea
Marianne Järvenpää, Peetu
Vesa-Pekka Lintunen, Eetu
Oliver Pähtilä.

Herättäjän kirkkopyhä ja seurat
sunnuntaina 28.10. klo 10 Tuiran kirkossa.

Klo 10 messu, toimittaa Pasi Kurikka, saarna Alpo
Järvi, Oulun NMKY:n Mieslaulajat. Ruokailu ja kirkkokahvit seurakuntasalissa. Seurat klo 12.30, puhujina Pasi Kurikka, Sauli Typpö ja Alpo Järvi. Herättäjä-Yhdistyksen Tuiran Paikallisosasto.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jukka-Pekka Mikael Savolampi ja Aino
Kaarina Karhu.
Karjasilta: Tuomas Kristian
Virpi ja Hanna Erika Hietala.
Tuira: Hannu Sakari Hytönen
ja Miina Päivikki Paloranta.

Arkiretriitti

keskiviikkona 31.10. klo 17 Tuiran kirkossa.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kerttu Lahja
Lemmitty Juntunen 87, Aini
Annikki Hietanen 88.
Karjasilta: Aulis Ilmari Natri 82, Helmi Maria Nokelainen 81, Milja Tuulikki Alanko 86, Reijo Kalevi Ala-Nikula 61, Maija Kaarina Tervaskanto 94.
Tuira: Anna Liisa Lindqvist
75, Paavo Vilhelmi Parkkinen
85, Iris Helena Jesiöjärvi 58,
Maija Liisa Kilpeläinen 84.
Oulujoki: Erkki Aukusti Ervasti 80, Eila Mirjami Pesonen 85, Saimi Eliisabeth Saviharju 91, Anna-Liisa Kääriä
59, Marja-Leena Stenvall 55.

Kirkolliset toimitukset

Onko ripari jäänyt käymättä?
Onko näköpiirissä kirkkohäät tai kummius?
No problem! Ilmoittaudu aikuisrippikouluun.
Ripariohjelma:
Tapaamiset keskiviikkoisin klo 18 Karjasillan kirkossa
(Nokelantie 39), alkaen 31.10. Konfirmaatio on torstaina
29.11. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Oppituntien lisäksi on kaksi käyntiä messussa ja omatoimista
opiskelua. Aikuisrippikoulu on maksuton.
Ilmoittaudu mukaan www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 1.–30.10.
Lisätietoa saa Heikki Karppiselta, p. 044 3161 580 tai
s-postilla: heikki.karppinen@evl.fi.

Tilavaraukset

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

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

Virkatodistukset

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

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

Kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Erityisdiakonia

Retriittiin voi tulla työ- tai opiskelupäivän päätteeksi tankkaamaan itseensä hetken hiljaisuutta.
Jokaisella kerralla retriittiin osallistujalle annetaan
mukaan uudet tekstit, joiden kanssa matkustetaan
seuraava viikko. Arkiretriitti sopii erinomaisesti niille, jotka eivät pysty irrottautumaan pitkäksi aikaa
lähteäkseen pidempään retriittiin. Se sopii, niille
joita väsyttää, niille joiden on vaikeaa olla hiljaa,
niillekin jotka eivät ole vielä kovin sisällä hiljaisuuden maisemissa. Ujoille ja rujoille, iloisille ja surullisille, pettyneille ja masentuneille, mutta myös elämää pursuaville puheliaille, vitsikkäille ja nauraville. Ikärajoja ei ole.
Retriitti kestää yhtäjaksoisesti reilun kuukauden.
Olisi toivottavaa, että retriittiin tulija kulkisi mukana koko matkan. Ryhmään ei mielellään oteta uusia kesken matkan. Ryhmän koko määrittyy ensimmäisen kerran osallistujamäärän mukaan. Tapaamiset ovat Tuiran kirkossa 31.10., 7.11., 21.11., 28.11.
ja 5.12. klo 17. Lisätietoja: pastori Helena Paalanne,
p. 050 4334 097, helena.paalanne@evl.fi.

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Kirkkokuja 4, 91200 Yli-Ii
avoinna ma ja to klo 9–13, muina aikoina
sopimuksen mukaan, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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

Kirkot

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Yli-Iin kirkko		
Kirkkokuja 4

Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Elohuone		
Isokatu 11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19
Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Vanha pappila		
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki
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Polvet tutisten kotikirkossa

E

i vain kiva, vaan tosi
kiva. Näin luonnehti
Ylikylän koulun kolmasluokkalainen Siiri Kangastalo tunnin mittaista vierailua Kempeleen
vanhassa ja uudessa kirkossa.
3 A -luokan kirkkoseikkailu alkaa pikku jumpalla, sillä Siiri ja muut katselevat kaulaa venytellen kirkon tornin huipulle ja arvailevat sen korkeutta.
Arvaukset osuivat hieman pieleen, mutta oikeaa tietoa (26 metriä) mielenkiintoisempaa olikin
kuulla, että muutama vuosikymmen sitten kirkontorni uhkasi kaatua. Torni saatiin onneksi suoristettua ja enää ei ole vaaraa,
että paikkakunnan vanhin,
321-vuotias rakennus tulisi
kenenkään niskaan.
Oppilaiden mielikuvitus
laukkaa vanhan kirkon sisällä. Kun Kempeleen pastori Paulus Pikkarainen
tutustuttaa lapset sakastin tavaroihin, Siirin luokkakaverit innostuvat kysymään, mikä ”tupsupipo”

Kuvat: Riitta Hir vonen

Kuinka korkea kirkon torni on? Siiri Kangastalo (keskellä vihreässä
takissa) ja muut lapset pohtivat vanhan kirkon pihalla.

Siiri ja koko luokka sai käväistä vuoronperään saarnatuolissa sanomassa mikrofooniin oman nimensä.
Jaakko Tuisku näki läheltä, että tehtävä hieman jännitti lapsia.

on pitkän puukepin päässä.
Pojat saavat tietää, että kyse
on kolehtihaavista.
Eräs pojista tarjoutuu
kohteliaasti antamaan oman
piponsa kepin nokkaan. Sakastista lähdetään nauraen.

seurakunnan uuteen Pyhän
Kolminaisuuden kirkkoon.

Iik, kuuluu
kirkon tapulista
Sitten onkin vuorossa lisää liikuntaa: vanhan kirkon pihalla Siiriä ja muita
odottaa seurakunnan suntio Markku Kelhä, joka

Hailuoto

www.hailuodonseurakunta.fi
Iltakirkko su 28.10. klo 18,
toimittaa Päivi Liiti, kanttorina Kaisamarja Stöckell.
Kirkkokyydin tilaus pyhäksi perjantaihin mennessä
Marjalta, p. 040 7430 382.
Raamattu- ja rukousilta ti
30.10. klo 18 Eila Rantasuomelalla, Pölläntie 38.
Saarenkartanon ehtoollishartaus to 1.11. klo 14.
Aamukahvila maanantai-

Kirkkoherranvirastossa
ei ole päivystysaikaa.
Palvelu ajanvarausperiaatteella
p. 044 3340 380 tai
suoraan työntekijöiden
numeroista.

soittaa lapsille kellotapulissa kirkon kelloja. Kolmeaalaiset pääsevät kiipeämään
tapulin huipulle. Nouseminen yläilmoihin osoittautuu kotikirkkoseikkailun
ehdottomaksi huippukokemukseksi.
– Polvet tutisevat, Siiri
toteaa tullessaan tapulista
mutkittelevia portaita alas.
Iik, kuuluu rappusista.
Vanhasta kirkosta matka jatkuu lastenohjaaja
Hannele Haatajan johdolla

Lastenohjaaja Erja Anttila ja kappalainen Jaakko
Tuisku ottavat lapsijoukon
vastaan kirkossa.
Siirin luokka kuuntelee hiirenhiljaa, miltä kirkko kuulostaa. Hieman oudolta, Tuisku arvioi, sillä
hiljaisuutta enemmän lapset kuulevat nykyisin kovaa

Lumijoki

sin klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo
18.30–20
kirkolla.

Syyslomaviikolla
22.–28.10.
Ei kerhoja, piirejä,
aamukahvilaa ja
kuoroa.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
Virasto avoinna
ma, ke, pe
klo 9–14.
KIRKKOHERRANVIRASTO SULJETTU
syyslomaviikolla.
Kiireisissä asioissa
ota yhteys suntio
Hilkkaan.

Virkatodistukset ja
sukuselvitykset:
Oulun keskusrekisteri
p. (08) 3161 300.
Työntekijöiden
numerot:
Kirkkoherra
040 7430 371
Kanttori
040 7430 381
Diakonissa
040 7430 382
Suntio
040 5858 010

Ystävä sä lapsien
hiljensi

Kyläjoulukalenterin
2012
valmistelu alkaa
Nyt ideoimaan ja varaamaan päivää
joulukuulle Kaisamarjalta, p. 040 7430 381,
kaisamarja.stockell@evl.fi.

ääntä.
Tuisku ja Anttila soittavat lapsille kitaralla ja marimballa Ystävä lapsien virren. Siiri kertoo tykkääväänsä tutusta laulusta.
Myös muut lapset kehuvat
musiikkiesitystä.
Kotikirkkoretki päättyy
kerhohuoneeseen piparille
ja mehulle.
Niilo-vaivaisukko kirkon ulko-ovella saa lapsilta taputuksia ja jopa yhden
suukonkin koululaisten

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio
p. 045 6306 081
Diakonissa
p. 045 6381 973

rynnätessä paluumatkalle.
Siirin luokka on viettänyt hauskan tunnin kirkon
suojissa.
RIITTA HIRVONEN

Kempeleen seurakunnassa
vietettiin viime viikolla
kotikirkkoviikkoa.
Neljän päivän aikana
kirkkoon tutustui yli 800
päiväkerholaista ja eskarilaista
sekä koulujen kuudensien ja
kolmansien luokkien oppilaat.
lumijoki.seurakunta.net

Kirkkoherranvirasto suljettu syyslomaviikolla, avoinna normaalisti 29.10. alkaen.
Lasten kerhot toimivat normaalisti syysloman jälkeen.
Perhekerhoa tosin ei ole to
1.11. vaan seuraavan kerran
to 8.11.
Keskusteluilta Raamatun
äärellä to 25.10. klo 19 srktalossa, Luuk.10:25-37.
Sanajumalanpalvelus su
28.10. klo 12, Anna-Maari
Ruotanen ja Juha Pöykkö.
Kirkkokonsertti su 28.10. klo
16. Sekakuoro Lakeuden laulu, johtaa Ahti Sepp, esittää
Lasse Heikkilän säveltämän
”Suomalaisen messun”, ohjelma 5 €.
Pikkuparkki ma 29.10. klo
9–12. Ilmoittautuminen ennakkoon Siljalle, p. 043 2111
916.
Laulupiiri ma 29.10. klo 14
srk-talossa.
Partio ti 30.10. klo 15 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 31.10.
klo 18.30 srk-talossa.
Syntymäpäiväjuhlat tänä
vuonna 70, 75 ja 80 vuotta
täyttäville ja heidän puolisoilleen to 1.11. klo 18 seurakuntatalossa. Kakkukahvia
ja leppoisaa ohjelmaa. Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys Marjo, p. 045 638 1973 tai
Markku, p. 045 236 9094.
Ystävyyden talo pe 2.11 klo
10 srk-talossa. Saamme vieraita Tyrnävältä, tervetuloa
mukaan!
Joulun lapsi -keräyksen puolesta iso kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

Lähde mukaan Turkuun
Maata Näkyvissä -festareille 16.–18.11. Reissuun voi lähteä yläkoululaiset sekä sitä
vanhemmat gospelmusiikin
ystävät. Retken hinta on 70
€. Ilmoittautuminen Sinikalle 30.10. mennessä osoitteeseen sinikka.harkonen@lumijoki.fi tai p. 044 5037 080.
Lisätietoja myös osoitteesta
www.maatanakyvissa.fi -sivulta.
Ry:n toimintaa: Su 28.10. klo
13 seurat ja ruokailu ry:llä.
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo
17–18.30 ja ti, to klo 18.30–
19. Ti 30.10. klo 18.30 rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa kodinilta Tyrnävän ry:llä.
Kastettu: Jonne Mikael Seppänen.
A a r o K u k ko h o v i
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Haukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
Eläkeläisten musiikkipiiri to
25.10. klo 13 srk-keskuksen
monitoimisalissa.
Kirjallisuuspiiri ti 25.10. klo
18 Puttaan Tuvalla. Käsiteltävä kirja Anja Kaurasen Ihon
aika.
Nuorten saunailta ti 25.10.
klo 18 Isoniemen leirikeskuksessa.
Seurakuntakerhot eläkeläisille ma 29.10. klo 13 Jokivarren vanhustentalolla, Arto
Nevala, ke 31.10. klo 13 Kellon srk-kodilla, Hannu Niemelä ja to 1.11. klo 13 srk-keskuksessa. Kuljetuspyynnöt
ma klo 9–11, p. (08) 5472 636.
Lähetyspiiri ti 30.10. klo 13
Puttaan Tuvalla.
Urkuvartti ke 31.10. klo 12.15
kirkossa, DU ja DP Ismo Hintsala. Vapaa pääsy.
Juttukahvila kaikenikäisille
to 1.11. klo 13 Martinniemen
srk-kodilla, Martti Heinonen.
Kuljetuspyynnöt ma klo 9–11,
p. (08) 5472 636.
Yhteisvastuukoulutuspäivä
ke 7.11. Pudasjärvellä. Yhteiskyyditys. Ilm. ja tiedustelut
Helille, p. 040 5898 362.
Rikasta minua -parisuhdekurssi 16.–18.11. Kiimingin
Suvelassa. Kurssilla keskitytään suhteen vahvuuksiin ja
mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi etsitään yhteisiä konkreettisia tavoitteita ja keinoja niiden toteuttamiseen arjessa. Kaikenikäiset parit voivat lähteä rikastuttamaan
parisuhdettaan. (Ei sovi kriisissä oleville pareille.) Hinnat

täysihoidolla 160 € / paris- taa: Haukipudas: seurat su
kunta (Kiimingin seurakun- 28.10. klo 16 Kultasimpussa
nan jäsenille 120 € / pariskun- ja klo 17 kirkossa, eläkepiita). Ilm. pe 26.10. mennessä ri ti 30.10. klo 13 srk-keskukRiina Moilaselle, p. 040 5609 sessa. Kello: raamattuluokka
678. Kurssille otetaan 10 pa- pe 26.10. klo 17.30 ry:llä, julriskuntaa. Lisätietoja kurssis- kaisuompeluseurat pe 26.10.
ta http://katajary.fi/paklo 18.30 ry:llä, pyriskunnille/rikastahäkoulu su 28.10.
minua.
klo 12 LuokkaPuttaan Tupa
lalla ja ImpiölPuttaan Tupa
avoinna
lä, päiväkerho
avoinna torstorstaisin ja
ma 29.10. klo
taisin ja perperjantaisin
17.30 ry:llä.
jantaisin klo
klo 12–14.
12–14. YhdesJokikylä: Mursäolo on vapaaron ry:n myyjäimuotoista. Käsiset la 27.10. klo
töitä, kortteja, ad11 ry:llä, kirkkopyresseja, mehuja ja hillohä su 28.10. klo 10 kirja myytävänä Puttaan Tuvan kossa, seurat su 28.10. klo 16
aukioloaikoina lähetystyön ry:llä, päiväkerhot ti 30.10. ja
hyväksi. Muulloin voi kysyä ke 31.10. klo 17.30 ry:llä.
p. 040 5014 764.
Kastetut: Joona Matias KoMissiokerho (varhaisnuor- lehmainen, Loviisa Mariten raamattu- ja lähetysker- el Laukkanen, Jere Valtteri
ho) perjantaisin klo 16 Put- Ahola, Eelis Jalmari Tallavaara, Anni Saana Aurora Viinataan Tuvalla.
Perhekerhot: Jokelan vanha mäki, Elina Pike Maria Karjakoulu maanantaisin klo 10– lainen, Sanni Emilia Kaikko11.30, Kellon srk-koti tors- nen.
taisin klo 9.30–11 ja Martin- Avioliittoon kuulutettu:
niemen srk-koti perjantaisin Pekka Paavali Taskila ja Venklo 10–11.30. Vakkurilan per- la Anni Katriina Kamula.
hetupa avoinna perjantaisin Kuolleet: Laila Johanna Erkklo 9.30–11.30. Voit piipah- kilä 71.
taa perhetuvalla oman aikataulusi mukaan. Oleskelu
perhetuvalla on vapaamuotoista, toisinaan on ohjattua
toimintaa kuten askartelua.
Perhetuvalla on pientä kahvi- ja mehutarjoilua ja hiljentymishuone.
Rauhanyhdistyksen toimin-

Kempele

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

p. (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555
Postiosoite
PL 28
90441 Kempele
Käyntiosoite
Tiilitie 1
90440 Kempele

25.10.–1.11.2012
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Voisitko sinä olla avuksi?

Useampi ikäihminen Haukiputaan kirkonkylällä toivoo
saavansa ulkoiluystävän. Ulkoiluystävä on vapaaehtoinen, joka on tukena ja turvana henkilölle, joka ei pääse
yksin ulkoilemaan.
Ota yhteyttä, niin sovimme tapaamisen ja saat tarvittavan perehdytyksen. Ensimmäiselle käynnille menemme
yhdessä, vapaaehtoinen ja avuntarvitsija tutustuvat toisiinsa ja teemme suunnitelmaa toiminnalle.
Soita tai laita sähköpostia:
Johanna Kerola, p. 045 1393 993, johanna.kerola@evl.fi.

Iin rovastikunnan diakoniapäivä

lauantaina 10.11. klo 12–16 Iin seurakuntatalolla.
Päivän aiheena "Jaksamista ja voimaa ilon ja positiivisuuden kautta", luennoitsijana Pia Orell-Liukkunen.
Ohjelmaan sisältyy myös ruoka ja kahvi.
Päivä on tarkoitettu kaikille diakoniatyössä jo toimiville
sekä uusille asiasta kiinnostuneille.
Ilm. 29.10. mennessä diakoniatoimistoon ma klo 9–11,
p. (08) 5472 636 tai Johanna Kerolalle, p. 045 1393 993.
Kuljetus järjestetään tarpeen mukaan.

www.kempeleenseurakunta.fi
Maija-Liisa Siiran tilkkutyö- kuksessa.
Kempeleen rauhanyhdistys:
näyttely Kokkokankaan srk- Oma Hetki -omaishoitaja- Nuortenilta la 27.10. klo 18
keskuksessa loka-marras- ryhmä to 1.11. klo 12.30 Kok- Oulun ry:llä. Pyhäkoulut su
kuun ajan.
kokankaan srk-keskuksessa. 28.10. klo 12 Paituri: VänttiKyyti tarvittaessa lä, Airistonkuja Linnakangas:
Aamurukous ke klo 6
kirkossa.
klo 12.15 Keskus- Kinnunen, Ritarinkuja 6 Keskusta-Ollila: Hintsala, Leilitie
Nuttukerho ma
tan srk-talolta.
Syyslomaviikolla
klo 18 KirkonVarttuneet to 4 Santamäki: Haukipuro, Sal43 (22.–26.10.)
kylän srk-ko1.11. klo 14.30 mikuja 3 Kokkokangas-Haaei
ole päivä- ja
Kirkonkylän
dissa.
pamaa: Lampela, Taukopaikperhekerhoja,
srk-kodissa.
Varhaisnuorka 8. Seurat, julkaisutilaivarhaisnuorten
ten kuorot to
Naisten pii- suus ja iltakylä su 28.10. klo
kerhoja ja
klo 16–16.45
ri to 1.11. klo 16 ry:llä. Tiistaikerho ti 30.10.
kuoroja.
18.30 Kirkonky- klo 12 ry:llä. Rippikoulun koKirkonkylän srkkodissa ja pe klo
län srk-kodissa.
dinilta to 1.11. klo 18.30 ry:llä.
15–16 Kokkokankaan
Miesten piiri to 1.11. Murron rauhanyhdistys:
srk-keskuksessa.
klo 18.30 Kokkokankaan srk- Myyjäiset la 27.10. klo 11 JoPerhekerhot: Pyhän Kolmi- keskuksessa.
kikylän ry:llä, klo 18 iltaohnaisuuden kirkolla: ti klo 9.30 Kirpputori Ilonpisara avoin- jelma. Seurat ja SRK:n julkai–11. Keskustan srk-talolla: ke na ti ja to klo 14–17 ja la klo sujen esittely su 28.10. klo 13
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi- 10–13.
ry:llä. Rippikouluun menevilassa: ke klo 9.30–11. Kokko- Aamukahvila työttömille, en kodinilta to 1.11. klo 18.30
kankaan seurakuntakeskuk- eläkeläisille ja kaikille, joilla Kempeleen ry:llä.
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo on päivisin aikaa ma klo 10– Kastetut: Pihla Maaria Kaup9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan- 12 Kirkonkylän srk-kodissa.
pi, Ilmari Topi Tapani Reiman,
kaan seurakuntakeskuksessa Varhaisnuorten kerhot:
Kalle Topias Kokkonen.
perhepäivähoitajien ja hoi- ks. www.kempeleenseuratolasten perhekerho pe klo kunta/koululaiset.
9.30–11.
Nuoret: Nuorten illat torsPalveluryhmän syksyinen taisin klo 19 Vanhassa papsuunnittelupalaveri
ma pilassa.
29.10. klo 13 Kirkonkylän seurakuntakodin Toppelius-koKempeleen seurakunnassa alkaa läheisensä
koushuoneessa. Tervetuloa!
menettäneille
Kirkkokuoro ke 31.10. klo 18
Kirkonkylän srk-kodissa.
pe 9.11. Kokkokankaan
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiseurakuntakeskuksessa
ri ke 31.10. klo 12 KokkokanTiedustelut ja
kaan srk-keskuksessa. Seurailmoittautumiset
kuntapiiri to 1.11. alkaen klo
Soile Pakkanen, p. 040 7790 367
12 kahveilla, klo 13 hartaus.
tai Teemu Riihimäki, p. 040 7790 308.
Raamattu- ja keskustelupiiri
työikäisille naisille ke 31.10.
klo 19 Kokkokankaan srk-kes-

Sururyhmä

Messu

sunnuntaina 28.10. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen,
avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Sirkku Määttä,
kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon
jumalanpalvelukset suorana netistä:
www.kempeleenseurakunta.fi
A r k i s t o / K e m p e l e e n v a n h a n k i r ko n s e i n u s t a a

Kokkokankaan
hautausmaanhankkeen yleisötilaisuus
keskiviikkona 31.10. klo 19 Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa.

Hanketta ovat esittelemässä suunnittelijat ja
seurakunnan edustajat. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu
klo 18.30 alkaen.
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Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.
Messu su 28.10. klo 10 kirkko. Toimittaa Raimo Salonen,
kanttori Sari Wallin.
Jäälinmessu su 28.10. klo 13 Jäälin kappeli. Toimittaa Raimo Salonen, musiikki Tuomo Nikkola, Sari Wallin ja Jäälinmessun musiikkiryhmä. Kirkkokahvit Jäälinmessun jälkeen.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi
Työntekijöiden
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Hyvän mielen kädentaito- lu ma 29.10. klo 11–12 Jäälin
ryhmä to 25.10. klo 11–13 kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Jäälin kappelin neuvottelu- Diakoniapiiri ma 29.10. klo
huone. Ohjaajana vapaaeh- 13–14.30 Jäälin kappelin neutoistyöntekijä Leila Heikki- votteluhuone.
nen. Tied. Jaana, p. 040 5793 Diakonia-ystäväpiiri
ma
248.
29.10. klo 13 Kolamäen kerKirkkokuoro to 25.10. klo hohuoneella.
18.30 Jäälin kappeli.
Lastenparkki Jäälin
kappelilla on tarPyhäkoulu su 28.10.
Huom!
jolla viikosta 44
klo 12 Kirkkopir- Syyslomaviikolla
alkaen seuraatin päiväkerho(vko 43) ei ole
vasti: Tiistaisin
tila.
esikkoryhmää,
klo 9–11, sekä
Perhekerhot
perhekerhoja, lastentorstaisin klo
Kirkkopirtilparkkia eikä
12.30–15. Pielä maanantaiperhekahvilaa.
ni välipala musin klo 9.30–11.30
ja Jäälin kappelilla
kaan. Ilmoittautuperjantaina klo 9.30–
miset ma–ke klo 15
11.30.
mennessä lastenohjaajille, p.
Juttunurkka ma 29.10. klo 040 0835 374.
10–13. Jäälin kappelilla. Kai- Perhekahvilat Kirkkopirtillä
kenikäisten kohtaamispaik- tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin
ka.
kappelilla torstaisin klo 9.30–
Työttömien ja pienitulois- 11 (ei vko 43!).
ten eläkeläisten ruokai- Esikkoryhmä ti 30.10. klo 10–

12 Jäälin kappelilla. Ryhmä
ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille kahvikupposen äärellä.
Mielenterveyskuntoutujien
omaisryhmä ti 30.10. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvotteluhuone. Ryhmä on avoin
keskusteleva vertaistukiryhmä. Tied. Jaana, p. 040 5793
248.
Omaishoitajien ryhmä ke
31.10. klo 13–14.30, Senioritalo Terveystie 3. Vieraana
Muistiyhdistyksestä Minna
Kaltio. Tied. Jaana Kontio, p.
040 5793 248 tai Hilkka Rautio, p. 040 0232 480.
Naisten Kasvuryhmä ke
31.10. klo 14.30–15.30 Kimmokkeella. Lisätietoja mm.
kyydeistä saat Seijalta, p. 040
5793 247.
Opintoavustukset haettavissa. Kiimingin seurakunta julistaa haettavaksi 31.10.
mennessä opintoavustukset
kirkon virkaan tai kristillisessä oppilaitoksessa opiskeleville Kiiminkiläisille nuorille.
Hakemuksessa tulee näkyä
missä opiskelee, mihin tutkintoon ja opiskelukustannukset. Liitteeksi opiskeluto-

Kastetut: Inka Maaria Mäkelä, Elias
Valto Elmeri Louhela, Noel Oskari
Kortesalmi, Oona Elise Saarela, Aino
Irina Asplund, Joni Jaakko Samuli
Kaartinen.
Kuolleet: Anita Irmeli Komulainen
e. Laurila.

Laajemmin
seurakunnan
toiminnasta
kotisivuiltamme
www.kiiminginseurakunta.fi.

Liminka

Kirkkoherranvirasto
Limingan
pappilassa ma, ti, to
ja pe klo 9–15 ke klo
9–14 ja 16–18
p.
(08) 562 1200
044 752 1220
fax. (08) 562 1235
Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

www.kiiminginseurakunta.fi.

Sururyhmä
aloittaa keskiviikkona
21.11. klo 17.30–19
kiimingin seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa.
Sururyhmä on surijoille tärkeä toisistaan välittävien ja
tukevien muodostama vertaisryhmä, jossa on lupa surra, näyttää surua, keskustella ja kysyä vaikeitakin kysymyksiä.
Sururyhmästä vastaavat vs.kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246 / juha.tahkokorpi@evl.fi ja diakoniatyöntekijä Erja Haho, p. 040 0775 164 / erja.haho@evl.fi.
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ryhmään mukaan.

distus. Hakemukset osoitetaan Kiimingin seurakunnan
kirkkoneuvostolle, kuoreen
merkintä opintoavustus. Lisätietoja Aulikki Rinta-Säntti, p. 040 7431 904.
Raamattupiiri to 1.11. klo 10
Vanhan koulun lähimmäisen
tupa.
Yökahvila pe 2.11. klo 18.30–
22 kirkonkylän srk-keskuksessa.
Yhteisvastuustartti ke 7.11
Pudasjärvellä. YV-koulutukseen lähdetään linja-autolla
yhdessä Iiläisten ja Haukiputaalaisten kanssa. Ruokavaliot ja ilmoittautumiset Seijalle
2.11. mennessä, p. 040 5793
247. Lähtöaikataulu tarkentuu lähempänä ajankohtaa.
Diakoniatyön vapaaehtoisten virkistyspäivä la 10.11.
klo 12–16 Iin seurakuntata-

lolla. ”Jaksamista ja voimaa,
ilon ja positiivisuuden kautta” diakonian vapaaehtoistyöhön. Virkistyspäivä on
tarkoitettu Iin rovastikunnan
alueen vapaaehtoisille. Ilm.
29.10. mennessä Jaanalle, p.
040 5793 248 tai jaana.kontio@evl.fi.
Diakoniatyön avustuskäytännöt: Taloudellisissa asioissa diakonian vastaanotolle
ajanvaraus vain maanantaisin
klo 9–11 puhelimitse tai sähköpostilla. Ajanvarausnumero: 040 7008 151.
Kiimingin Rauhan sanan
seurat su 21.10. klo 15 Motinsali. Puhujana Heino Kouva.
Rauhanyhdistys: Seurat su
28.10. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Hannu Kinnunen ja Tapio Kukko.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Hartaus to 25.10. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Lähetysvintti ma 29.10. klo
12–14.
Aikuista uskoa etsimässä
-ryhmä ke 31.10. klo 18.30 Lähetysvintillä klo 18.30.
Jussilassa kerho 29.10. klo 13,
mukana diakonissaopiskelija
Tarja Hackzsell.
Hyvänmielen päiväkahvit
30.10. klo 12–14 Pappilan vintillä. Huovutusta opastaa Pia
Pengerkoski.
Seurakuntakerho 31.10. seurakuntatalolla.
Teemana
"Kosketus", diakonissaopiskelija Tarja Hackzell.
Kuorot: Tähdet 31.10. klo 17–
18 ja Kirkkolaulajat klo 19–21
seurakuntatalolla.
Rippikoulu: Rippikouluralli to
1.11. klo 18–20 seurakuntatalolla, jossa mukana kesän 1.
leiriryhmä ja loput muualla
rippikoulunsa käyvät.
Nuortenillat peruttu to
25.10. syysloman vuoksi ja to
1.11. rippikoulurallin vuoksi.
Retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 16.–18.11.
Retken hinta 60 euroa, sis.
matkat, majoituksen, ruoat ja
ohjelman. Ilmoittaudu 29.10.
mennessä Kirsille. Paikkoja rajoitetusti.
Nuorten lähetysvintillä talkoot ti 30.10. klo 16.30–18.
Askarrellaan tuotteita myytäväksi Wanhan Ajan joulussa.
Isoskoulutusta ke 31.10. klo
16.30 uudet isoset ja klo 18
toisen vuoden isoset.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä

ti 30.10. klo 9.30. Lähetyssihteeri Hanna Korteniemi mukana kerhossa. Vanamossa ke
31.10. klo 9.30. Lähetyssihteeri Hanna Korteniemi mukana
kerhossa, Ari Natunen laulattaa.
Partio: 22.–28.10. Koulujen
syyslomalla ei partiokokouksia. Lippukunnan partiojohtajien, aikuisten johtajien sekä
PJ-oppilaiden nuotioilta Liisanlinnassa To 1.11. klo 18.30
alkaen. Lämmin ulkoiluasu ja
jalkineet, istuinalusta ja ruokailuvälineet. Ilmoittautuminen Makelle, p. 044 7521 223
tekstiviestillä, viimeistään

29.10. Päivystys Partiotoimistossa Pe 2.11. klo 15–17. Yhteystiedot: www.niittykarpat.
fi, markku.korhonen@evl.fi,
p. 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Nuortenilta pe 26.10. klo 18.30 MarjaLiisa ja Olli-Pekka Kinnusella.
Pyhäkoulut su 28.10. klo 11.30
ja seurat ja julkaisuilta klo 17
ry:llä. Rippikouluun menevien
ja heidän vanhempiensa keskusteluilta ti 30.10. klo 18.30
Tyrnävän ry:llä.
Kastettu: Eedel Elle Isabella
Ahola, Eelis Eetu Matias Eskola, Veikka Eemeli Ilmarinen.

Limingan rovastikunnan
Viittomakielisten ja
kuulovammaisten kirkkopyhä
sunnuntaina 18.11. klo 10 Limingan kirkossa

kirkon jälkeen klo 11.30–14 Limingan
seurakuntatalossa (Pappilantie 6) ruokailu ja ohjelmallinen hetki:
- ajankohtaista kuurojen lähetyksestä Afrikassa
- hiippakunnan kuurojentyön terveiset ym. ohjelmaa
Ruokailun vuoksi tulisi ilmoittautua 9.11. mennessä,
p. 044 7521 220. Tilaisuuteen ovat tervetulleita
myös viittomakielestä kiinnostuneet.

Limingan seurakunnan lähetystyö järjestää

”PERJANTAI-PULLA”
nisumarkkinat S-marketin eteisessä pe 26.10.
klo 14–17 (tai niin kauan kuin myytävää riittää).

Myytävänä kotipullaa, leipää ja muita leivonnaisia.
Tervetuloa ostoksille!

Mukana toteuttamassa:
Oulunpiirin / oulun tuomiokapituli
kuurojenpappi Urpo Luokkala
ja limingan seurakunnan
työntekijöitä
Tervetuloa
läheltä ja
kaukaa!
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Muhos

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

25.10.–1.11.2012

www.muhoksenseurakunta.fi
Hartaus to 25.10. klo 14 Vire
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen pe
26.10. klo 13 Päiväkeskuksessa, Simo Pekka Pekkala.
Sanginjoen seurakuntapiiri
ma 29.10. klo 12 Tuula ja Erkki
Huovisella, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti
30.10. klo 13 Päiväkeskuksessa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti
30.10. klo 13.30 palveluasunnoilla, klo 14 tk-sairaalan bosastolla ja klo 15 ryhmäkodissa, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 31.10.
klo 11.30 srk-talossa. Lauletaan kansanlauluja Ossi Kajavan johdolla, Hanna KaistoVanhamäki, Leena Leskelä.

Käynti- ja
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Rukouspiiri ke 31.10. klo
17.45 srk-talon kappelihuoneessa, Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 1.11. klo
13.30 alkaen Mikevan palvelukodeissa, Pekka Kyllönen.
Lähetyslauluilta to 1.11. klo
19 Sirkka Pelkosella, Rantaholapantie 4 A10, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 31.10. klo 16 lapsikuoron harjoitus Hyrkin koululla ja klo 17.30 srk-talossa.
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitus srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30
srk-talossa ja klo 10–12 Päivärinteen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 15–17 Kylmä-

SAMULI
EDELMANN
HILJAISUUDEN
VALOKirkkokonsertti

Kalenterin kansikuvan kuvaaja Ar to Jokinen

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Samuli Edelmann – Hiljaisuuden valo -kirkkokonsertti tiistaina 20.11. klo 19 Muhoksen kirkossa. Liput 20 €, ennakkomyynti lippupalvelusta sekä Muhoksen kirjastokahvilasta.

Kirkkoherra
p. 040 5525 810

länkylän kappelissa sekä parillisten viikkojen torstaisin
klo 10–12 Laitasaaren rukoushuoneella. Uusi perhekerhoryhmä 7.11. alkaen keskiviikkoisin klo 12–14 Päivärinteen srk-salissa.
Nuoret/rippikoulut: Koulupastoripäivystys torstaisin
klo 11–12.15 yläkoululla ja
lukiolla.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Perhekerho to 1.11.

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

Vuoden 2013 Lähetyskalenteri on ilmestynyt.
Opettajien Lähetysliitto on toimittanut kalenteria vuodesta 1972 lähtien. Kalenterin tuotto käytetään lähetystyön tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Kalenterin hinta on 9 €. Tule mukaan tukemaan lähetystyötä ja osta kalenteri itsellesi tai anna lahjaksi!
Tilaukset, p. 040 5629 131 / Anja Hämäläinen.

Oulunsalo

www.oulunsalonseurakunta.fi

Herännäisseurat su 28.10.
klo 18.30 Outi ja Vesa Äärelä, Pensastie 5 A 1 Oulunsalo.
Päivä-, perhe- ja parkkikerhoa ei ole vkolla 44 (29.10.–
2.11.) Ohjaajat koulutuksessa.
Hartaus ke 31.10. klo 12.30
Caritas talolla, Päivi Pulkkinen.
Hartaus ke 31.10. klo 13.30
Salonkartanossa. Riitta Markus-Wikstedt.
Kyläkamarin lauluhetki ke
31.10. klo 12, Taru Pisto.
Lähetysilta ke 31.10. klo 18
toimitalolla, Vattukuja 2
Seurakuntakerho to 1.11. klo
11 Seurakuntatalolla, Riitta
Markus-Wikstedt.
Reppu-ilta eli nuorten yökahvila yli 12-vuotiaille perjantaisin klo 18–23.
Kirkonkylän ry: Nuortenilta
la 27.10. klo 18 Oulun ry:llä.
Pienten raamattuluokat pe
26.10. klo 19 Keskikylä ja Kylänpuoli: Lepistöllä, Käpytikankuja 5. Karhuoja: Koskelolla, Penttihermannintie 21,
klo 19 isojen raamattuluokka
Nissinaholla, Pahajärventie.
Su 28.10. klo 16 julkaisuilta
ja seurat Olli Lohi, Jari Kupsala, Lauluseuroja kodeissa:
ti 30.10. klo 18.30 Keskiky-

Seurakuntaretki aikuisille

Hellitä hetkeksi -viikonloppu
24.–25.11. Kylpylä Kivitippu Lappajärvellä

Lähtö klo 8.30 seurakuntatalon pihalta, paluu sunnuntaina iltapäivällä.
Omakustannushinta: 70 € / henkilö, hintaan sisältyy
puolihoito kylpylässä (lauantaina päivällinen, sunnuntaina aamupala, ja paluumatkalla ruokailu), ohjattua liikuntaa ja linja-autokuljetus. Matka maksetaan pankkisiirrolla ennen matkaa.
Matkalle mahtuu 30. Matkalla mukana diakonissat
Päivi ja Riitta. Lisätietoja diakonissoilta.
Sitovat ilmoittautumiset 2.11. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5142 700. Ilmoittautua voi myös
sähköpostilla: paivi.pulkkinen@evl.fi tai riitta.markuswikstedt@evl.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään kirje matkan tarkemmasta ohjelmasta ja pankkisiirtolomake.
Järjestää seurakunnan diakoniatyö

lä; Vänttilällä, Visakoivunkuja ja Kylänpuoli: Lyytikäisellä,
Maissikuja 7.
Salonpään ry: SRK:n julkaisujen esittely su 28.10. ja
seurat klo 16. Seurat su 4.11.
klo 16.
Kastetut: Aino Maria Bragge, Renne Henrik Hautakangas , Inari Alessia Räihä.
Vihitty: Arttu Viljami Tyni ja
Anne Marja Härkönen.
Kuollut: Lea Anneli Takalo 63.

A r k i s t o / S a n n a Tu r u n e n

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

klo 13 lauluseurakerho Rauni
ja Teuvo Töllillä. To 1.11. klo
18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 28.10. klo 17 julkaisuilta ry:llä. Ti 30.10. klo 13
lauluseurakerho Rauni ja
Teuvo Töllillä.
Kastettu: Pihla Inkeri Kalliokoski, Karri Juhani Kärsämä,
Toivo Juhana Käräjäoja, Teemu Oliver Vakkilainen.

www.oulunsalonseurakunta.fi

Messu
sunnuntaina
28.10. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Minna Salmi,
kanttorina Tuomo Kangas.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys:
La 27.10. klo 19 raamattuluokka-iltakylä 4.–6.-lk Löppönen, Nuottatie 25 D ja 7.–
8.-lk M. Tihinen, Rättilänkuja 9. Su 28.10. klo 12 pyhäkoulut: kirkonkylä Ylikulju,
Anttila Karppinen, Korivaara Kalliokoski, Pälli H. Pitkänen, Suokylä Tihinen. Klo 14
seurat terveyskeskuksessa ja
klo 17 ry:llä. Ma 29.10. klo 18
päiväkerhot ry:llä. Ti 30.10.

Pyhäinpäivän
messu

lauantaina 3.11. klo 10 kirkossa.
Papit Minna Salmi ja Jukka Joensuu.
Taru Pisto ja Uusi Ääni.
Messussa sytytetään kynttilä
jokaiselle vuoden aikana
poisnukkuneelle seurakunnan
jäsenelle.
Messun jälkeen kirkkokahvit.
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Siikalatva

www.siikalatvanseurakunta.fi

Viikolla 43 ei ole kerhoja
eikä kuoroja ellei alla
toisin mainita!

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi
Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753
Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983
Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Koulutustilaisuus

maallikkokirkkojen pitäjille ja ehtoollisavustajille
keskiviikkona 31.10. klo 18
Pulkkilan seurakuntakodissa ja kirkossa.

Kestilä
Ehtoollishartaus to 25.10. klo
13 Pihlajistossa.
Seurat su 28.10. klo 12 ry:llä,
Timo Aitto-oja ja Tero Väisänen.
Ystävänkammari ke 31.10.
klo 10 srk-kodissa.
Nuortenilta ke 31.10. klo 17–
18.30 kerhokodilla. Rippikoululaisille merkintä! Isosia paikalla.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-kodissa.
Kerhot: Päiväkerho to 1.11.
klo 11, puuhailukerho pe 2.11.
klo 13.30 ja perhekerho ke klo
10 kerhokodissa.
Vihitty: Jukka Petteri Tahvola
ja Aija Susanna Huusko.

Piippola
Seurakuntakerho ti 30.10. klo
12 Väinölässä.
Veteraanien lauluryhmä to
klo 11 srk-kodissa.
Varhaisnuoret ke klo 16.30
srk-kodissa.

Pulkkila
Ehtoollishartaus pe 26.10.
klo 13 Koivulehdossa.
Käsikellokuoro ke 31.10. klo
16.30 srk-talossa.
Kirkkokuoro ke 31.10. klo 18
srk-talossa.
Seurakuntakerho to 1.11. klo
12 srk-talossa.
Stellat to 1.11. klo 15.15 srktalossa.
Nuortenilta to 1.11. klo 17–
18.30 srk-talossa. Rippikoululaisille merkintä. Isosia paikalla.
Vakkaset kuoro pe 2.11. klo
18 srk-talossa.
Kerhot: Perhekerho ma 29.10.
klo 10, varhaisnuoret to 1.11.
klo 16 ja päiväkerho pe 2.11.
klo 10 kerhohuoneessa.
Kastettu: Leo Veikka Jylhänkangas.

Pyhäntä
Seurakuntapäivät su 28.10.
klo 16 ry:llä. Aiheena ”Luot-

"Vain sydän puhua nyt saa"
Sanan ja rukouksen messu

sunnuntaina 28.10. klo 18.30 Rantsilan kirkossa.
Lauluyhtye Kaarnatuuli ja pastori Petri Kasari.
Ehtoollisen toimittaa Merja Jyrkkä.
Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys
kirkkoherranvirastoon, p. 020 7109 860.

tamus Jumalaan”.
Lauluseurat ke 31.10. klo
18.30 Terhi ja Heikki Korsulaisella.
Kuorot: To 1.11. veteraanikuoro klo 12, lapsikuoro klo
17 ja mieskuoro klo 18.30. sekä nuorisokuoro ke klo 17 srktalossa.
Kerhot: Puuhailukerho ti klo
14.30, K12-kerho to 1.11. klo
14.30, päiväkerho pe 2.11. klo
11–13 (huom. kelloaika) srktalon kerhotilassa. Varkkarikerho ke klo 15.30 Tavastkengän koululla.
Kastettu: Berat Juhani Ayhan.
Vihitty: Henri Tapani Lustig ja
Taru Anna Tuulia Kamula.

Rantsila
Ompeluseurat pe 26.10. klo
19 ry:llä.
Seurat su 28.10. klo 18.30
ry:llä.
Veteraanikuoro ke 31.10. klo
11 srk-talossa.
Stellat ke klo 17 ja kappelikuoro to klo 19 srk-talossa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti klo
10, Pikku Nuput to 1.11. klo 10
ja klo 13 Nuppulassa.
Kerhot: Perhekerho ma klo
10, tyttökerho ma klo 15 ja
poikakerho to 1.11. klo 15.30
Nuppulassa. Varkkarikerho ti
klo 15 Hovin koululla.

Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
Käynti- ja postiosoite
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherra
Timo Liikanen
p. 044 7372 611
Kappalainen
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Villasukkia Venäjän lapsille
Raahen rovastikunta vie jouluksi
villasukkia Vienan Karjalan
lapsille. Sukkien terän pituus 20
cm. Toimita lahjoittamasi sukat
viimeistään pe 9.11. diakonissoille tai
seurakuntatoimistoihin.

www.tyrnavanseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus
su 28.10. klo 10 Tyrnävän
kirkossa. Toimittaa Outi
Pohjanen, kanttori EevaMaija Sorvari. Sadonkorjuun kiitoskirkko.
Messu su 28.10. klo 12
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen,
kanttori Eeva-Maija Sorvari. Sadonkorjuun kiitoskirkko. Messun jälkeen seppeleen lasku
hautausmaalla ja Temmeksen tuottajien tarjoama ohrapuuro ja juhlakahvi 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Temmeksen srk-talolla.
Nuttupiiri to 25.10. klo 16
(huom! aika) srk-talon takkahuoneessa.
Ehtoollishartaus ke 31.10.
VillaTyrnissä.
Hartaus to 1.11. klo 13 Mäntyrinteellä. Kahvit tarjoaa
Temmeksen diakonian- ja lähetyksen kylätoimikunta.
Vapaaehtoisten kokoontuminen to 1.11. klo 15 Tyrnävän srk-talon takkahuoneessa. Tervetuloa ystävä- ja lähimmäispalvelussa mukana
olevat vapaaehtoiset yhteisen jakamisen ja kahvittelemisen merkeissä.
Raamattu- ja tuumailupiiri to 1.11. klo 18 Temmeksen
srk-talolla.
Seurakuntakerhoa ei ti
30.10.
Aamukammari keskiviikkoi-

sin klo 9–10.30 Tyrnävän srktalon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 18
ja lapsikuoron harjoitus torstaisin klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Nuorten ilta torstaisin klo
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla. Ma 29.10. klo 18 Murron

Opiskelijaavustus
Seurakunta myöntää
opiskelija-avustuksia tyrnäväläisille kristillisessä oppilaitoksessa ja kirkon virkaan opiskeleville. Avustuksen määrä on
150 euroa.
Hakemukset tulee toimittaa 2.11. mennessä
seurakuntaan ja ne käsitellään kirkkoneuvoston
kokouksessa 7.11. Osoite
on Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 91800
Tyrnävä. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä opiskelijatodistus ja
kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Pekka Simojoki – Mies ja kitara -ilta
torstaina 1.11. klo 18 Tyrnävän kirkossa
Vapaa pääsy, kolehti lähetykselle.
Kuljetus Temmekseltä, yhteys Olavi Savelaan, p. 0400 280 678.

kerhotilassa. Ti 30.10. klo 18
Temmeksen srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Su 28.10. seurat klo 14 Lepolassa ja seurat ja julkaisuilta
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Milja Marjaana Kiljander, Ellen Matilda Penttilä.
Kuolleet: Elsi Maria Kauppi
s. Eskola 81, Eero Olavi Viinikanoja 75, Paavo Juhani
Väänänen 64.

Seurakuntakerhon retki
Lumijoelle ja Liminkaan

Teemme retken perjantaina 2.11. Lumijoelle ja Limingan
luontokeskukseen. Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 16 mennessä. Lumijoella vierailemme seurakuntatalolla ja kirkossa. Limingan luontokeskuksessa ruokailu
ja näyttelyyn tutustuminen. Retken hinta 10 euroa kerholainen ja 20 euroa ei kerholainen, sisältää linja-autokyydin ruoan ja ohjelman. Ilmoittautuminen 26.10. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600.
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Hyvästi työt

M

illäs teet haudan, jos
maa on jäässä? Tällä viikolla lomalle ja
joulukuun alusta eläkkeelle jäävä Haukiputaan seurakuntamestari Mikko Holma tietää kysymykseen vastauksen.
Kun Holma "tuli taloon” 32
vuotta sitten, haudat kaivettiin
lapiolla ja kangella. Maan ollessa
jäässä apuun piti ottaa räjähdysaineita.
– Näistä ajoista haudankaivuu
on helpottunut, kun työntekijöillä on käytössään koneita. Myös
uurnahautaukset ovat muuttaneet työtä, Holma kertoo.
Niin rankkaa työ kuitenkin aiemmin oli, että uskollinen työmies tuntee rasituksen kolotuksina ruumiissaan.
Ulkotöistä Holma on ”päässyt”
sisälle: moni kirkkovieras tunteekin seurakuntamestarin kirkosta.
Jumalanpalveluksissa Holmalla
on tapana istua kirkon edessä, lähellä alttaria. Sieltä hän näkee hyvin koko kirkkokansan.
Marraskuussa Holma ei enää
istu tutulla paikallaan, sillä pi-

tämättömien lomien vuoksi hän
aloittelee eläkepäiviään jo ennen
vuodenvaihdetta.

Samanlainen
palvelu kaikille
Seurakunnan suntiona Holma tapaa paljon ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Kun perhettä on
kohdannut kuolema, seurakuntamestari kulkee omaisten kanssa hautausmaalla katsomassa hautapaikkaa.
Holma pahoittelee sitä, että
aina seurakunta ei pysty täyttämään surevien toivomuksia hautapaikasta.
Haukiputaalainen Mikko Holma päätti aikoinaan kokeilla suntion hommia. Nyt kokeilu on päättymässä, yli 30 vuoden jälkeen,
hän nauraa. Kirkon sakasti on tullut Holmalle perin tutuksi paikaksi.

Elämässä on kierto,
jota vastaan on
turha räpistellä.
Täällä ei olla
ikuisesti, näin se
vaan menee.
Mikko Holma

– Neuvottelutaito on tärkeää
työssäni ja se, että palvelee kaikkia samalla tavalla.

”Täällä ei
olla ikuisesti”
Mikko Holma kertoo, että kokenuttakin suntiota satuttaa joka
kerta kun elämä päättyy ennen
aikojaan.
– Pienen arkun vieminen
maanmultaan on lohdutonta, hän
sanoo vakavana.
Holma ei oma-aloitteisesti
ryhdy kyselemään keneltäkään
enempää kuin esimerkiksi surevat omaiset haluavat itse puhua.
– En kysele enkä utele mitään,
mutta annan kysyttäessä vastauksia sen mukaan kuin osaan.

Mieheltä, jolle hautausmaat
ovat tuttuja paikkoja, on kysyttävä, pelottaako häntä oma kuolema. Holma toteaa lyhyesti, että
elämässä on kierto, jota vastaan
on turha räpistellä. Täällä ei olla ikuisesti.

Kriisissä
jatkossa
Vaikka Holma on ollut pitkään
saman seurakunnan palveluksessa, esimiehenä hänellä on ehtinyt
olla vain kolme kirkkoherraa.
Holman mukaan Haukiputaan
seurakunnassa on useita muita-

kin pitkän linjan työntekijöitä
kuin hän.
– Olemme yrittäneet täällä
ymmärtää toisiamme, hän arvioi
syytä henkilöstön uskollisuudelle.
Eläkkeellä Mikko Holma viettää aikaa kalastelemalla. Hänelle
tärkeä mökki on Kriisi-nimisessä saaressa Iin puolella, Haukiputaan kunnanrajan tuntumassa.
Mies vitsailee, että vapaaherrana puhelimeen tuleekin varmaan vastattua usein: Kriisissä.
RIITTA HIRVONEN

Maksaja: Oulun Keskusta

Ensi viikosta alkaen Mikko
Holma ennättää aiempaa
useammin kalalle. Yli
kolmenkymmen vuoden
työputki on maaliviivoilla.

Riitta Hir vonen

Ihmisläheinen UUsI OUlU
232

230
Taisto Haipus
maanviljelijä

Paula Halonen
perushoitaja

256

255
Raija Kerätär

kuntoutuslääkäri,
yrittäjä

Matti Keskinen

mentori, kirkkoherra
emeritus

KM, erityisopettaja

Kari Hildén

upseeri (evp), henkilökohtainen avustaja

257
Jukka Kolmonen
pastori, yrittäjä

292

293

Samuli Pohjamo

Marja-Liisa Pylväs

289
Eeva-Maria Parkkinen

237

valtiotieteiden
maisteri

erikoissairaanhoitaja,
rekrytoija

241
Mika Härkönen
kauppias, yrittäjä

243
Juha Jaako

tekn. toht.,
yliopistonlehtori

259
Matti Kontio
toimitusjohtaja

yrittäjä, toimitusjohtaja

On kotiin tulon aika.

Mikko Jämsä
ammatillinen
erityisopettaja

266
Esa Launonen
lehdenjakaja

296
Rauno Rahkola

245

308
Matti Still

tekn. suunnittelija,
herastuomari

247
Pekka Kainua

TM, lapsi- ja nuorisotyön sihteeri

267
Anna-Kaisa Lepistö
kotiäiti, myyjä

271
Riitta Lumijärvi
opettaja

310
Pekka Tahkola
projektipäällikkö

314
Kari Tiri

myyntipäällikkö,
eläkeläinen

www.oulunkeskusta.fi

•

249
Matti Kakko

sairaalaneuvos

254
Sirpa Kemppainen
diakonissa

273
Kalevi Lämsä

pääluottamusmies,
osastonhoitaja

286
Matti Oikarainen
tekniikan ja kauppatieteen ylioppilas

319
Maila Vallström

hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä

324
Kari Vuollo
tullitarkastaja

www.onkotiintulonaika.fi

