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Vastarannan Kiiski 

Lisää ääntä, kirkko!

Pääkirjoitus

Päihteistä 
pääsee irti
Entinen päihdeäiti Tiina Suvala kertoo ta-
rinansa Forum24-lehden haastattelussa.

”Nyt 40-vuotias Tiina on ollut 8 vuot-
ta raittiina ja yhä nuorin lapsista asuu ko-
tona. Edelleen hän kulkee aktiivisesti itse-
hoitoryhmissä pitämässä huolta henkises-
tä tasapainostaan ja etsimässä uusia ongel-
manratkaisukeinoja.

Hän on toiminut päihdetyön paris-
sa jo neljä vuotta ja työskentelee päihde-
kuntoutusyksikkö Suvantoyhteisössä Pu-
dasjärvellä.

– Toivotonta tapausta ei olekaan. Avun 
pyytäminen ei ole heikkoutta, vaan vii-
sautta. Kunpa itse olisin hakenut apua ai-
emmin.”

Forum24 6.11.

Muut lehdetAatoksia

tensä toimintaa erityisesti isä- ja mies-
työn saralla. Tällä hetkellä jäsenyhdis-
tystemme palveluissa on paljon mie-
hiä. Ensikodeissa ovat myös isät mu-

kana ja avopalveluissam-
me käy reilusti toista tu-
hatta miestä vuosittain. 

Myös turvakodit ovat 
auki miehille ja turvakoti-
palveluja käyttääkin lähes 
sata miestä vuosittain. 

Suomessa on upea neu-
volajärjestelmä, joka ta-
voittaa lähes kaikki las-
ta odottavat perheet. Tänä 
vuonna Miesten keskus te-
ki Tradekan rahoituksella 

isäkortti-sarjan, joka lähetettiin kaik-
kiin Suomen neuvoloihin. 

Kortti on tarkoitettu terveydenhoi-
tajille avuksi isien kohtaamiseen sekä 
isille itselleen. Korttien sisältöön voi 
tutustua verkossa osoitteessa: www.
ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/
miesten-auttaminen/isakortit/.

Muistakaa isät, että teillä on lapsel-
lenne suuri merkitys. Nauttikaa isyy-
destänne. Jos sinä tai perheesi kohtaat-
te kriisejä, hakekaa rohkeasti apua.

SANTTU SALONEN
Miestyönkehittäjä

Ensi- ja turvakotien liiton Miesten Keskus

Isille tukea

Miehillä on useasti kokemuk-
sia perheen ulkopuolelle jää-
misestä. Neuvoloissa, päivä-
kodeissa ja kouluissa, kuten 

myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsen-
yhdistyksissä, on perinteisesti kohdat-
tu äitejä ja lapsia. 

Miehet ja isät eivät ole kokeneet 
näitä palveluja omakseen. Miehet ovat 
kuitenkin koko ajan enenevissä mää-
rin lastensa ensisijaisia huoltajia: to-
teuttavat vanhemmuutta tasapuolises-
ti kumppaninsa kanssa tai ovat monel-
la tapaa lastensa ja perheensä tukena 
unohtamatta isän ja lapsen ainutlaa-
tuista tunnesuhdetta.

Äidit ja äitiys ovat saa-
neet tukea palveluista jo 
pitkään, mutta isyyden tu-
keminen on melko uutta. 
Isät nähdään vieläkin use-
asti välikappaleina, äitiyden 
jatkeina, vailla aitoa osalli-
suutta lapsen asioissa. 

Isää ei välttämättä ole lu-
ettu perheeseen, vaan per-
heen ovat muodostaneet äiti 
ja lapset, joita on autettu. Isi-
en tulo mukaan haastaa pal-
veluja kehittämään uusia tapoja kohdata 
koko perhe ja tukea myös isyyttä. 

Vaikka isyys nähdäänkin jo voima-
varana, se ei välttämättä tarkoita, että 
isät saavat riittävää pönkitystä isyydel-
leen. Tänä vuonna on puhuttu paljon 
perhesurmista. Osa perheistä voi huo-
nosti ja tarvitsee matalan kynnyksen 
palveluja, joita on kohdennettu myös 
miehille ja isille. 

Miesten voi olla myös vaikea hakea 
apua, se tulkitaan heikkoudeksi, jota 
maskuliininen mieskulttuurimme ei 
hyväksy.

Ensi- ja turvakotien liiton Miesten 
keskus pyrkii tukemaan jäsenyhdistys-

Maanantaina alkaneen kirkolliskokouksen avaus-

puheenvuorossa arkkipiispa Kari Mäkinen poh-

ti kirkon tulevaisuutta. Mäkisen mukaan jotkut 

näkevät kirkon matkalla yhteiskunnan marginaaliin ja us-

konnon vetäytyvän yksityiselle alueelle.

Kun seuraa viime aikojen tapahtumia suomalaisessa 

yhteiskunnassa, voi toivoa hartaasti, että kirkon margi-

nalisoituminen ei toteudu. Suomalainen elämänmeno 

huutaa kristillisyyteen kuuluvia arvoja vallitseviksi ohje-

nuoriksi.

Talvivaaran kaivoksen valtaisa vuoto on säikäyttänyt 

ihmisiä laajalti. Lähinnä uskomattomalta tuntuu kaivok-

sen johdon kommentti onnettomuuspaikalla: ”Allasmuo-

vin (allaspadossa) olisi pitänyt kestää”. 

Inhimilliset vaaratilanteet ovat mahdollisia, kun ihmi-

nen on asialla. Mutta jos tässä yhteiskunnassa vastuunpai-

kalla olevat ottaisivat todesta Raamatun kehotuksen var-

jella luontoa viimeiseen saakka, olisiko Talvivaarassa käy-

tössä pato, joka on vuotanut jo aiemminkin?

Viime päivinä on myös kuultu epäkristillistä puhetta 

kokoomusnuorten varapuheenjohtajalta. Saul Schubakin 

lapsilisäkommentti voidaan kuitata yksittäisen ihmisen 

ajattelemattomana lausahduksena, mutta ei olisi yllät-

tävää, jos yhteiskunnastamme löytyisi yli puoluerajo-

jen henkeä kahden kerroksen kansalaisista. Puhuttaessa 

maahanmuuttajien ihmisarvosta, tällaiset äänenpainot 

eivät ole tavattomia.

Arkkipiispan avauspuheenvuoron mukaan vain rukoi-

leva kirkko on uskottava kirkko. Tähän on lisättävä, että 

vain tekevä ja toimiva kirkko on uskottava. Rukousta kir-

kossa riittää – hyvä niin – mutta nyt tarvitaan äänekkäitä 

tekoja. Äänekkyyttä on vastikään kirkon piirissä perätty 

muun muassa diakoniatyöhön. 1990-luvun laman aika-

na kirkon yhteiskunnallinen viesti näkyi sanoin ja teoin.

Myös 2000-luvulla kristillisen eetoksen on läpäistävä 

koko yhteiskunta. 

Ihmisoikeuseetos 
uskonnonopetukseen
Teologisessa Aikakausikirjassa puhutaan 
uskonnonopetuksesta ja ihmisoikeuskas-
vatuksesta. Artikkelin kirjoittivat Mia Ma-
tilainen ja Arto Kallioniemi.

”Uskonnonopetuksen tehtävänä ei voi 
olla ainoastaan antaa tietoa eri uskon-
noista ja katsomuksista, vaan sen tehtävä-
nä on kasvattaa aktiivisia ja kantaa ottavia 
kansalaisia, jotka ovat sisäistäneet ja tie-
dostaneet ihmisoikeuksiin liittyvän eetti-
sen ulottuvuuden ja pystyvät elämässään 
orientoitumaan niiden pohjalta. Uskon-
nonopetukseen tulisi sisältyä vahva yhteis-
kunnallisen kasvatuksen elementti, jotta 
se olisi yhteiskunnan kannalta merkittä-
vää ja sen rooli osana yhteiskunnan anta-
maa opetusta olisi perusteltua. Uskonnon-
opetuksella tulisi olla vahva rooli kansa-
laisyhteiskunnan luomisessa ja demokra-
tiaan kasvattamisessa.”

Teologinen Aikakausikirja 5/2012

Isät nähdään 
vieläkin useasti 
välikappaleina, 
äitiyden 
jatkeina, 
vailla aitoa 
osallisuutta 
lapsen asioissa. 

RiiTTA HiRvONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Nuorten retriitti vielä harvinaisuus
Oulujoella on 
huomattu, että 
suoritusyhteiskunnassa 
nuoret kaipaavat aikuisten 
tavoin hiljaisuutta ja 
rauhoittumista elämäänsä.

Oulujoen seurakunta te-
kee harvinaislaatuista 
nuorisotyötä järjestä-
mällä nuorille hiljaisuu-

den viikonloppuja.  Pelkästään 
nuorille tarkoitettuja retriitte-
jä on pidetty jo useamman vuo-
den ajan ja osallistujia on riittä-
nyt ilman isompaa mainostusta, 
nuorisotyönohjaaja Sari Meriläi-
nen kertoo.

Hiljaisuuden Ystävien toimin-
nanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio 
tietää, että nuorten retriittejä jär-
jestetään Oulun lisäksi ainakin 
muutamissa Turun seurakunnis-
sa, mutta muutoin hänelle ei ole 
kantautunut tietoja säännöllisis-
tä nuorisotyön retriiteistä.

Esimerkiksi monien tuntemas-
ta Heponiemen retriittikeskuk-
sesta Karjanlohjalta todetaan, et-
tä heidän retriiteissään ei ole ollut 
alle kaksikymppisiä.

Oulujoella nuorten hiljaisuu-
den viikonloppuihin on osallis-
tunut pääosin lukioikäisiä. Rau-
hoittuminen kiinnostaa myös 
poikia.

Lepoa 
koeviikon jälkeen
Meriläisen mukaan nuorten ret-
riitin ohjelma ei juurikaan poik-
kea muista, aikuisille tarkoitetuis-
ta retriiteistä.

– Nuoria ei saa hereille aamu-
rukoukseen. Siinä ehkä olennai-
sin ero. Nuoret haluavat nukkua 
pitkään, Meriläinen nauraa.

Sirkka-Liisa Raunio ja Meriläi-
nen ovat samaa mieltä siitä, että 
nuorten retriittien järjestämisen 
esteenä saattavat olla tosiasiassa 
nuorisotyöntekijöiden omat asen-
teet: tietty sapluuna, jolla nuori-
sotyötä tehdään.

– Ehkä liian voimakkaana on 
ajatus, että nuorisotyössä on ol-
tava toimintaa ja tekemistä, Sari 
Meriläinen pohtii.

– Oulujoen nuorten retriittien 
suosio on ollut opetuksen paik-
ka itsellenikin. Nuoret kaipaavat 
lepoa ja ”suorittamattomuutta” 
omaan elämäänsä. Me olemme 
järjestäneet hiljaisuuden viikon-
loppuja koeviikkojen ja ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen, hän kertoo.

Sirkka-Liisa Raunio toteaa, et-
tä kirkon nuorisotyöntekijät eivät 
ole hakeutuneet kovin ahkeras-
ti retriittiohjaajien koulutukseen.

Hiljaisuutta kaipaavia 
ei saisi menettää muualle
Raunio haluaa herätellä seura-
kuntia retriittien järjestämiseen 

Oulujokiset lukiolaiset Anni Pesonen ja Jenni 

Pirttikoski osallistuivat tänä syksynä nuorten 

retriittiin. Annille kokemus viikonlopun kes-

tävästä hiljaisuudesta ei ollut uusi, sillä hän oli jo tois-

ta kertaa retriitissä.

Anni kertoo vielä vuosi sitten empineensä, pystyy-

kö hiljaisuuteen, koska kuuntelee niin paljon musiik-

kia.

– Mutta hiljaa oleminen olikin aivan luonnollista. 

Voisin jopa ajatella viikonloppua pitempiä retriitte-

jä, hän pohtii.

Jenni lähti tämän syksyn retriittiin Annin innos-

tamana. 

– Aivan järkyttävästi pelotti ensi alkuun, osaanko ol-

la hiljaa. Olen todella puhelias välillä, Jenni myöntää.

Aivan täydellisesti ”yhteinen” hiljaisuus ei tytöillä 

onnistunutkaan, sillä vierekkäin istuminen retriitissä 

sai Jennin puhumaan Annille.

Jenni haluaakin mennä uudestaan retriittiin, sillä 

ainakin kotona hiljaa oleminen on helppoa.

Annin ja Jennin mielestä nuorille on hyvä järjestää 

omia retriittejä. Kynnys lähteä on matalampi, kun tie-

tää, että viikonloppu kerää muitakin nuoria paikalle.

Annin mukaan nuorisotyöhön on tarpeellista kuu-

lua myös hiljaisuutta.

– Nuorille pitää antaa mahdollisuus kokeilla hiljai-

suutta ja myös rohkaista siihen. Kaikki mikä tasapai-

nottaa elämää, on tervetullutta, Anni korostaa.

”Nuorille annettava mahdollisuus 
kokeilla hiljaisuutta”

nuorille. Hänen mukaansa nyky-
nuoret ovat kiinnostuneita henki-
syydestä ja hengellisyydestä. Tä-
mä näkyy esimerkiksi innostuk-
sena joogaan.

– Jos seurakunnat eivät ohjaa 
nuoria kristillisen meditaation 
äärelle esimerkiksi juuri retriit-
teihin, nuoret etsivät toivomaan-
sa hengellisyyttä muualta. 

– Meillä pitää olla kirkossa sil-
mät auki. Emme saa menettää nii-
tä, jotka kaipaavat hengellisyyttä, 
jota ei sanoiteta tarkasti. Tästä-

hän hiljaisuuden viljelyssä on pal-
jolti kysymys, Raunio puhuu.

Hiljaisuutta lisää nuorten 
kanssa olemiseen
Retriiteissä on perinteisesti mah-
dollisuus kahdenkeskisiin kes-
kusteluihin ohjaajien kanssa. Me-
riläinen kertoo, että nuorilla on 
selvä tarve juttutuokioihin.

– Puhumisen tarvetta oli jopa 
niin paljon, että jäin miettimään, 
tarjoammeko muussa nuoriso-
työssä riittävästi mahdollisuuksia 

rauhalliseen keskusteluun. Olen 
tuntenut retriiteissä kohdannee-
ni nuoria kunnolla.

Hyvät kokemukset nuorten 
retriiteistä ovat saaneet Oulujoen 
nuorisotyöntekijät pohtimaan, 
miten hiljaisuutta voitaisiin viljel-
lä nykyistä enemmän myös muus-
sa nuorisotyössä. 

TEKSTiT: RiiTTA HiRvONEN

Anni Pesonen (oik.) ja Jenni Pirttikoski ovat kiireisiä opiskelijoita. He tuntevat tarvetta rauhoittumiseen aikataulutetun arjen keskellä.

R i i t t a  H i r vo n e n
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• Toimitukseen tulleessa pa-
lautteessa kaivattiin listaa Ou-
lun seurakuntien yhteisen kirk-
koneuvoston jäsenistä. Tässä se 
tulee: 
Tuomiokirkkoseurakunta (2)
Myllylä Sirkka-Liisa (TS)
Sandelin Harry (ESLI)
Karjasillan seurakunta (4)
Hannula Martti (TS)
Lämsä Arja (KKA)
Korvenheimo Pia-Riitta (KK)
Kivioja Arto (vpj) (KPP)
Tuiran seurakunta (4)
Siikaluoma Teuvo (KKA)
Liukkonen Juhani (KPP)
Päkkilä Maija (KPP)
Raudaskoski Mikko (ESLI)
Oulujoen seurakunta (2)
Korkiakangas Eveliina (ESLI)
Wathén Marja (KPP)
Haukiputaan seurakunta (2)
Sarajärvi Osmo (KPP)

Lahdensivu Irja (Sos. dem. ja sit.)
Kiimingin seurakunta (1)
Väänänen Martti (Keskusta)
Oulunsalon seurakunta (1)
Hekkala Rauno (Seurakuntaväki)

Arpa suosi Outia
Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus peräsi parisen viikkoa sit-
ten omilla Facebook-sivuillaan 
ihmisten kommentteja väittä-
miin, jotka pohjautuivat kirkon 
nelivuotiskertomukseen.

Osallistujien kesken luvat-
tiin arpoa kirja, levy tai lah-
jakortti kahvilaan. Arpa suosi 
Outi Heikkistä, jolle olemme 
lähettäneet hänen valitseman-
sa lahjakortin.

Oikaisuja
• Rauhan Tervehdyksen nu-
merossa 35 kerrottiin Oulujo-
en pappilassa tänään torstaina 
8.11. pidettävästä Puhalla mi-
nut liekkiin -tilaisuudesta. Il-
lan puhujana on perhe- ja pa-
ripsykoterapeutti Teija Pirnes-
Hyvönen. Lehdessä nimi oli 
virheellisesti Teija Pirnes.

• Rauhan Tervehdyksen nume-
rossa 36 olleen Seppeletalkoot 
veivät mukanaan -jutun pääku-
vassa havuja katkomassa oli Ir-
ma Pekkala, ei Pellikka, kuten 
kuvatekstissä virheellisesti ker-
rottiin.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi 

Kysy!

Onko Jumala      
mies vai nainen?
”Isä meidän, joka olet taivaissa.” Tähän puhutteluun sisältyy 
kaksi kyseenalaista ja harhaanjohtavaa väittämää. 

Ensiksi, me emme oikeasti tiedä, missä Jumala asuu. Toisek-
si, me emme tiedä, kuka tai mikä Jumala on.

Hyvin sitkeästi kirkossa ja sen jäsenten keskuudessa elää yhä 
mielikuva Jumalasta pilvellä istuvana vanhana ukkona, jolla 
on pitkä parta ja ystävälliset kasvot. 

Eikö olisi jo vähitellen aika potkaista tämä taruolento alas 
pilven päältä? Eikö olisi aika hylätä taivaallinen isä, jota rakas-
tamme, pelkäämme ja tottelemme, kuten lapsi rakastaa, pelkää 
ja tottelee omaa isäänsä? 

Jumala kun ei oikeasti ole isä, emmekä me hänen lapsiaan.
Raamatun mukaan ihminen, sekä mies että nainen, on luo-

tu Jumalan kuvaksi. Näin Jumalassa on sekä miestä että naista, 
ja varmasti paljon muutakin. 

Kirkko on kuitenkin vaalinut yksipuolisesti kuvaa Jumalas-
ta miehenä, herrana, isänä ja kuninkaana. Moni nainen onkin 
luopunut kristinuskosta kokiessaan, että se on miesten luoma 
uskonto miehille.

Miksi emme tunnustaisi omia rajoituksiamme? Miksi em-
me tunnustaisi, että emme oikeasti tiedä mitään Jumalasta? 

Siitä huolimatta voimme rakastaa häntä ja luottaa häneen. 
Me emme tunne Jumalan olemusta, mutta voimme oppia tun-
temaan hänet hänen teoistaan ja huolenpidostaan. 

Sen sijaan, että pohtisimme sitä, kuka tai mikä Jumala on, 
meidän kannattaa tarkkailla sitä, miten hän tapahtuu ja tulee 
todeksi ihmisten välisissä suhteissa ja maailmassa.

PÄivi JUSSiLA
pastori

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

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

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli on myöntä-
nyt kirkkoherra Hannu 
Ojalehdolle eron Tuiran 

seurakunnan kirkkoherran viras-
ta 1.10.2013 alkaen. Ojalehto on 
myös Oulun tuomiorovastikun-
nan lääninrovasti.

Hän aloitti Tuirassa vuonna 
1989. Tuiran seurakunta on yksi 
Suomen suurimpia seurakuntia.

Haku Tuiran kirkkoherran vir-
kaan päättyy 4.12.2012. Kirkko-
herra valitaan vaaleilla. 

Oulun seurakuntien kirk-
koherrojen viroissa saattaa olla 

muutoinkin vaihtuvuutta, sillä 
Oulujoen kirkkoherra Jouni Rii-
pinen on ensimmäisellä vaalisi-
jalla Rovaniemen kirkkoherran-
vaalissa.  

Kirkkoherranvaali Rova-
niemellä toimitetaan joulukuun 
alussa. 

”Alussa oli Sana. Sana oli 
Jumalan luona ja Sa-
na oli Jumala”.  Teksti 
on tuttua Raamatus-

ta, mutta sen kuuleminen näyt-
telijän suusta pysäyttää. Johan-
neksen evankeliumi herää eloon 
farkkuasuisen miehen monolo-
gissa Valo loistaa pimeydessä.

Pulkkilan kappelineuvosto on 

tilannut monologiesityksen Pulkki-
lan kirkkoon isänpäivän kunniak-
si. Maksuton näytäntö on kello 13.

Evankeliumin teksti vyöryttää 
kohtaamisia Jeesuksen kanssa. 
Näyttelijä Mikael Kokko muun-
tautuu hetkessä henkilöhahmos-
ta toiseen. Esityksessä ollaan sa-
maan aikaa nykyajassa ja Raama-
tun maailmassa.

Yhteistyössä ohjaaja Kimmo 
Lavasteen kanssa syntynyt yk-
sinpuhelu sai ensi-iltansa viime 
keväänä. Rekvisiittana on vain 
kynttilä ja vesilasi, joten sitä voi 
esittää melkein missä tahansa. 
Monologi kestää noin tunnin.

Esitykseen kutsutaan erityises-
ti rippikoululaisia ja heidän per-
heitään. 

Muhoksen seurakunnan 
piispantarkastukses-
sa 21.10. jaettiin useita 
ansiomerkkejä luotta-

mushenkilöille. Kultaisen ansio-
merkin saivat Marja Heikkinen 
ja Irja Lustig. 

Veikko Salonen ja Matti Savo-
lainen saivat hopeisen ansiomer-
kin, ja pronssisen Mauri Kesti, 
Martti Kiviharju, Juha H. Kuk-
kohovi, Annikki Pesola, Liisa 
Piippo, Eila Piirala, Anneli Ris-
sanen ja Liisa Ruottinen. 

Kultaisen ansiomerkin saa-
vat henkilöt, jotka ovat palvelleet 
seurakuntaa vähintään 30 vuot-
ta, hopeisen vähintään 20 palve-
lusvuoden jälkeen ja pronssisen 
10 vuoden jälkeen.

Yksinpuhelu herättää evankeliumin eloon

Pitkäaikainen kirkkoherra eläkkeelle

Kiitosta Muhoksen luottamushenkilöille

E l s i  S a l ovaa ra

Melkein kaikki kahdestatoista ansiomerkin saajasta pääsi piispantarkastuksen yhteydessä pidettyyn juhlaan hakemaan 
ansiomerkkinsä ja kunniakirjansa.
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E-kirja kirkon
kahtiajaosta
Vartija-lehti julkaisi pyhäin-
päivänä verkossa e-kirjan Li-
beraalit ja konservatiivit kirkon 
paljon puhutusta kahtiajaosta.

Teos on artikkelikokoelma, 
jonka kirjoittajia ovat muun 
muassa Sammeli Juntunen, 
Kari Latvus, Arto Antturi, 
Kaisa Raittila sekä Taneli Ky-
lätasku ja Danielle Miettinen.

Kirja hahmottelee, miten li-
beraalit ja konservatiivit ym-
märtävät itsensä ja toisensa ja 
etsii yhteyttä puolin ja toisin. 
Kolmetoista kirjoittajaa poh-
tii, mitä kahtiajako merkitsee 
ja tunnustelevat, miksi toinen 
puoli on enemmän oma ja toi-
nen vieras.

Vartija-lehden tilaajilla on 
ollut mahdollisuus tutustua 
kirjaan jo kesäkuussa lehden 
verkkosivuilla. Nyt kirja tulee 
kaikkien nähtäville. Liberaalit 
ja konservatiivit aloittaa Var-
tijan Tolle lege! -e-kirjasarjan 
kirkon ja kulttuurin ajankoh-
taisista kysymyksistä.

Vartija on 124-vuotias aat-
teellisista ja taloudellisista or-
ganisaatioista riippumaton 
mielipidelehti, jonka tavoit-
teena on keskustella uskosta 
ja kulttuurista. Lehden päätoi-
mittajat ovat Mikko Ketola ja 
Matti Myllykoski.

Kristillinen
festariradio
Nuotta-taajuuden Maata Nä-
kyvissä -radio kuuluu 18.11. 
saakka internetissä osoitteessa 
www.nuotta.com. Maata Nä-
kyvissä -festareilta tehdään 36 
tuntia suoraa lähetystä.

Taajuudella soitetaan kris-
tillistä musiikkia vuorokauden 
ympäri, mutta myös puheoh-
jelmaa on tarjolla.

Festariviikonlopun 16.–
18.11. ajan lähetystä tehdään 
suorana Turusta HK Areenalta. 
Radiosta on kuultavissa kon-
sertteja, esiintyjien ja festari-
vieraiden haastatteluja, uutisia 
ja hartauksia.

Internet-radiokanava Nuot-
ta-taajuus on marraskuusta 
2010 asti soittanut gospel-mu-
siikkia ja itse tuottamiaan oh-
jelmia. Nuotta-taajuuden pe-
rustivat yhteistyössä nuorten-
media Nuotta ja Radio Dei, ja 
sen tekijät ovat nuoria.

Maata kiertelemässä

Martti Lutherin naula-
si 95 teesiään Witten-
bergin kirkon oveen 
31. lokakuuta 1517. Sii-

tä alkoi liike, jota Luther itsekään 
ei pystynyt hallitsemaan: uskon-
puhdistus, joka johti läntisen kir-
kon jakaantumiseen.

Lutherin viholliset kuvasivat 
uskonpuhdistajan seitsenpäiseksi 
hirviöksi, joka oli yhtynyt paho-
laiseen ilotytön kautta.  Vähem-
män höyrypäiset arvioijat moitti-
vat Lutheria totisen kristillisyyden 
puutteesta, arkkikerettiläiseksi, jo-
ka vastusti anekauppaa vain voit-
taakseen lyömänsä vedon.

Lutherit kannattajat seurasi-
vat sen sijaan johtajaansa äärim-
mäisellä innolla. Ystävät kutsui-
vat häntä profeetaksi ja todellisen 
kristinuskon opettajaksi, mie-
heksi, joka aloitti kirkossa uuden 
ajan. 

Luther oli ihailijoilleen oman-
tunnonvapauden esitaistelija, sak-
salaisuuden puolustaja ja raama-
tunkääntäjä, joka laski perustuk-
set modernille saksan kielelle. 

Englanninkielinen massame-

Elokuvien Luther on alkuperäistä kalvakampi

dia pitää Lutherin tarinaa kiehto-
vana. Uskonpuhdistajasta on teh-
ty ainakin kolme elokuvaa viimei-
sen 60 vuoden aikana. Yksikään 
niistä ei kykene vangitsemaan täy-
dellisesti Lutherin karismaattista, 
monimutkaista persoonaa.

Ensimmäinen elokuvista sai 
ensi-iltansa 1953. Sen pääroolis-
sa nähtiin irlantilainen näytteli-
jä Niall MacGinnis. Hän onnis-
tui tuomaan esille Lutherin läm-
pimän persoonan, mutta ei tämän 
lannistumatonta huumorintajua. 

MacGinnis kuvasi uskonpuh-

distajan itsepäisenä ja taipumat-
tomana miehenä, joka ei ottanut 
huomioon ystäviensä huolestu-
neita vetoomuksia eikä vihollis-
tensa aiheuttamaa vaaraa.

Toinen elokuvista tuli ensi-il-
taan vuonna 1974. Lutherina näh-
tiin Stacy Keach ja Lutherin vai-
mona Katharinana Judi Dench. 
Elokuva pohjautui John Osbor-
nen alkuperäisnäytelmään, jossa 
annettiin ymmärtää, että Luthe-
rin kahnaukset katolisen kirkon 
kanssa olivat heijastuma Hans-
isän ja Martti-pojan ankarista 
riidoista. 

Kolmannessa, Eric Tillin 
vuonna 2003 ohjaamassa eloku-
vassa Lutheria esitti Joseph Fi-
ennes. Tillille Luther on valistu-
nut persoona ennen valistusta. 
Hän elää historian vaiheessa, jo-
ka muistuttaa hiukan omaamme. 

Fiennes näyttelee Lutherin 
epävarmana, huumorintajutto-
mana ja kohtuullisen vapaamieli-
senä kirkonmiehenä, joka väittää 
kärsivänsä ankarista masennuk-
sen puuskista. Katsojalle ne näyt-
täytyvät pikemminkin ruuansu-

latusvaivoina kuin sydäntäsärke-
vänä melankoliana.

Lutherissa oli luultavasti paljon 
enemmän kuin Fiennes sai irti. 
Sisäänpäin kääntyneet neurooti-
kot harvemmin muuttavat maail-
maa. Kaikista vioistaan huolimat-
ta Luther ei ollut sisäänpäin kään-
tynyt. Hän oli elämää suurempi 
persoona, joka täytti huoneen läs-
näolollaan ennen kuin oli sanonut 
sanaakaan.

Uskonpuhdistaja nautti olues-
ta, eläväisistä keskusteluista ja 
iloisesta naurusta. Tillin Luther 
on toki ihailtava ja rohkea, mut-
ta yksivärinen ja vaillinainen. To-
dellisuudessa uskonpuhdistaja oli 
värikäs ja hurja mies.

Ei ole helppoa arvioida mi-
kä Luther-kuva on oikea. Mutta 
niin kauan kuin saksan kieltä pu-
hutaan ja protestantit ja katoliset 
osallistuvat messuihinsa, Martti 
Lutherin hahmo on läsnä eikä si-
tä voida sivuuttaa.

PEKKA HELiN
Lähde: Religion News Service

Operaatio Joulun Lap-
si lähestyy loppua. Yli 
sadassa maassa toteu-
tettavaan keräykseen 

voi osallistua vielä 11. marras-
kuuta saakka Oulun Vapaaseu-
rakunnan tiloissa (Kirkkoka-
tu 34) torstaisin kello 18–21 ja 
sunnuntaisin kello 10–13.

Keräyspisteestä saa mukaan-

sa taiteltavan pahvilaatikon ja 
ohjeet, mitä laatikkoon toivo-
taan.

Keräyksin avulla voidaan toi-
mittaa joulupaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romanias-
sa ja Moldovassa.

Keräyksen toimeenpanija 
Suomessa on Patmos Lähetys-
säätiö.

Liminkaan perustettiin 
kaksi uutta virkaa

Juttutuokio miesten kesken

Keräys lapsille loppusuoralla

L uc as  C ranac h t h e  E l d e r

Limingan kirkkovaltuus-
to päätti 5.11. pitämässään 
kokouksessa perustaa seu-
rakuntaan kaksi uutta vir-

kaa, kanttorin ja diakonian vi-
rat. Toisen kanttorin tarve on 
nähty jo pitkään kasvavassa seu-
rakunnassa. Musiikki koetaan 
myös voimakkaaksi ja vaikutta-
vaksi elementiksi evankeliumin 
julistuksessa.

Diakoniassa lisätyövoimaa 
vaativat puolestaan kasvavat 
perhetyön haasteet ja vapaa-
ehtoistoiminnan organisointi. 
Tämänhetkinen tilanne yhteis-
kunnassa on omiaan lisäämään 
ihmisten niin taloudellista kuin 
henkistä hätää. 

– Näyttää, että monessa seu-
rakunnassa on trendinä vähen-
tää väkeä, mutta meillä otetaan 
lisää, iloitsee kirkkoherra Ilkka 

Tornberg. 
Valtuusto myös päätti kirk-

koneuvoston esityksen mukaan 
pitää seurakunnan tulovero-
prosentin ennallaan 1,75 pro-
sentissa. 

– Vuosia jatkunut kiinteistö-
jen korjausbuumi on nyt ohi, on 
aika satsata toimintaan, kiteyt-
tää kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Satu Vuollo.

Vuosina 2005–2006 raken-
nettiin Vanamon toiminta-
keskus Tupokseen yhteistyössä 
kunnan kanssa. Hanke on osoit-
tautunut onnistuneeksi. Myös 
seurakuntatalon, Koti-Pietilän 
ja pappilan kosteusongelmis-
ta ja rakennusvirheistä johtu-
neet korjaustyöt on saatu pää-
tökseen. 

ELSi SALOvAARA 

Miehet kuulolla -asun-
toauto tarjoaa tällä 
viikolla miehille tilai-
suuden pistäytyä jut-

telemaan mieltä askarruttavista 
asioista kahvikupposen äärellä.

– Yksi esille noussut puheen-
aihe oli eläkkeelle jääminen. 
Monille työelämästä poistumi-
nen voi olla kova paikka. Tun-
tuu kuin jäisi tyhjän päälle, sa-
noo Oulunsalon seurakuntapas-
tori Jukka Joensuu.

Hän toteaa, että moni eläk-
keelle jääneistä miehistä haluai-
si hyödyntää osaamistaan vapaa-
ehtoistyön parissa.

– Tämä oli itsellenikin py-
säyttävä havainto. Meidän tuli-
si seurakunnissa huomioida pa-
remmin miesten halu olla hyö-
dyksi.

Nuorempia miehiä puhuttivat 
parisuhde- ja perheasiat.

Joensuun mukaan miehillä 
on selkeästi tarve löytää jokin 
kanava, jonka kautta he saisivat 
purkaa ajatuksiaan ja tuntojaan.

– Kaiken kaikkiaan keskus-
telut ovat olleet hyvin syvälli-
siä. Miehet ovat uskaltaneet hy-
vin rohkeastikin kertoa omasta 
elämästään.

Joensuu sanoo, ettei miesten 
rooli enää nykyään ole yhtä sel-
keä kuin ennen.

– Miehet ottavat paljon vas-
tuuta lastenkin kanssa, mikä 
asettaa haasteita työn ja perheen 
yhteensovittamiselle.

Isänpäivälahjavinkkinä Joen-
suu ehdottaakin, että järjestet-
täisiin aikaa lasten kanssa ole-
miseen tai esimerkiksi koko per-
heen yhteiseen retkeen.

– Tavaraa on iseilläkin usein 
ihan tarpeeksi, Joensuu toteaa.

KATJA KiiSKiNEN

Miehet kuulolla -asuntoauto 
päivystää vielä torstaina klo 10–
13 Kempeleen keskustassa ja 
perjantaina klo 10–13 Oulunsalon 
Kapteenilla sekä molempina päivinä 
myös Oulun torilla klo 14–17.

J aan i  F ö h r

Se aito Martti Luther.
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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 jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

Herättäjän kirkkopyhä: su 11.11. klo 10.00 messu Kempeleen kirkossa,  
seurat kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa 
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 13.11. klo 13.00 Palvelukeskus Nestorissa, 
Pyhäntä, ti 13.11. klo 19.00 Hilkka Konnulla, Ahotie 6, Muhos, pe 16.11. 
klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla, Korpisella, Pudasjärvi
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 15.11. klo 19.00 Körttikodilla, Luokotie 5 
A 5, Välivainio, Oulu
Tervetuloa!

Perheiden askartelupäivä la 24.11. 
klo 10.30-15. Ilmoittaudu Annalle 
p. 044 4639 208 (mielellään  
tekstiviestillä) 19.11. mennessä.
Kts. tarkemmin Lähettäjä tai UH 
nettisivuilta.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Seurat su 11.11. klo 14. Ossi 
Kantola, Niilo Karjalainen.
Raamattupiiri ma 12.11. klo 14.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 15.11. klo 19. 
Tinja Halunen ja Juho Kalapudas: 
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja  
soittakaa! Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

 


    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa iltamessuun  
Su 11.11. klo 17 

Pateniemen kirkossa  
Saarnaa past. Mika Pouke,  
liturgina Tapio Pokka (Kylväjä). 

Lapsille omaa ohjelmaa, kirkkokahvit. 
Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk. 

Taivas varjele, äijien rukouskirjan toimittanut Heikki Hakala:

”Naistakin mies saattaa rukoilla”
Heikki Hakala ja Kalevi 
Virtanen tekivät 
rukouskirjan miehille. 
Rauhan Tervehdys esitti 
Heikki Hakalalle väitteitä 
miehistä ja rukouksista. 
Kysyimme myös, mikä 
on Hakalan rukous juuri 
tänään.

Mies valitsee mieluim-
min viinapullon kuin 
rukouksen.

– Ja joskus rukouk-
sen, kun viinapullo on kädessä, 
ehkä herkemminkin kuin ihan 
selvin päin. Joskus viina myös 
herkistää miehen puhumaan sy-
vimmistä asioistaan, eikä sitä pidä 
pelkästään vähätellä. Surullisinta 
on, jos viinapullo korvaa rukouk-

Sinä siellä, kaikkein viisain.
naisten kanssa menee välillä taju.
Ensin niitä ei ollut minulla ketään.
Kioskin kulmalla niitä vain kaukaa katseli.
Sitten niitä oli liian paljon
enkä tiennyt kenen kanssa
olisi pitänyt ryhtyä ja mihin.
Eräänä päivänä miellytti toinen
ja toisena nainen.
Ja sitten hyvä Jumala
kun vakiinnuin tähän yhteen
niin minä en sen käänteissä
ja mielialan muutoksissa mukana pysy.
Auta nyt vähän.

Jos Sinulla sattuu jäämään aikaa,
niin katsotko vähän minunkin ressukan perään.

Jumala, älä anna
minun jäädä yksinäisyyteen,
jossa ei ole ketään eikä mitään.
Älä jätä minua
tähän autiuteen.
Älä jätä minua yksin
itseeni.

Jumala, edessä on luola,
pimeä, kylmä.
Tie vie sinne.
Jotenkin minä uskon,
että se muuttuu tunneliksi.

Heikki Hakala

sen. Silloin apu on kaukana.

Miehen rukous on erilainen kuin 
naisen.

– En tiedä, mutta ainakin mie-
het ja naiset katselevat elämää hie-
man eri näkökulmista. En silti us-
ko, että erot olisivat suuren suu-
ria. Kyse on kuitenkin ihmisen ja 
Jumalan kohtaamisesta, ja me ih-
miset olemme miehiä ja naisia.

Huoli perheestä liittyy monen 
miehen rukoukseen.

– Eikös se aika usein ole niin, 
että rukous purkautuu aiheista, 
joista on suuri huoli, mutta omat 
vaikutusmahdollisuudet pienet. 
Mitä lähempänä asiat ovat, sitä 
suurempi huoli on.

Monia asioita mies rukoilee, 
mutta naista mies ei itselleen 
pyydä eikä rukoile.

– Kyllä saattaa niin tehdäkin, 
mutta Taivas varjele -kirjassa ää-
nessä olivat vähän vanhemmat 
miehet, jotka sen sijaan kyllä kiit-
tävät saamastaan naisesta.

Mies ei mielellään rukoile yhdes-
sä toisten kanssa vaan yksikseen 
autotallissa.

– Varmasti näin. Miehestä se 
tuntuu epäaidolta ja esittämisel-
tä, teeskentelyltä.

To 8.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Vesa Pöyhtäri.
Pe 9.11. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Su 11.11. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi
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Hyvät ystävät,
kiitos suuresta
luottamuksesta!

Pidetään yhteyttä!

Jukka Kolmonen
pastori, yrittäjä
www.jukkakolmonen.net
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  Sinappia

En ole kovin isänmaallinen ihminen, mutta 
se ei ole puute. Vapaassa maassa isänmaal-
lisuudesta saa ajatella mitä haluaa, kunhan 
täyttää velvollisuutensa maata kohtaan.

Jokin ripe isänmaallisuudesta minussakin on 
kuitenkin jäljellä, sillä pidän vaistomaisesti Suo-
men puolia oli sitten kyse nobelien jaosta, euro-
viisuista tai jääkiekosta. Välitän maastani, vaik-
ka en rakasta sitä.

Onko oman maan puolen pitäminen jouta-
vanpäiväistä ja alkukantaista? Viime vuosisadan 
alussa Japani ja Venäjä kävivät sodan, jossa Venä-
jä otti turpiinsa. Kirjailija Leo Tolstoi kauhistui. 
Ei kuitenkaan Venäjän tappiota vaan sitä, että hän 
oli tahtomattaan tuntenut sympatiaa omaa maa-
taan kohtaan. Tolstoin, universaalin ihmisen oli-
si pitänyt olla puolueeton ja myötämielinen mo-
lempien armeijoiden kärsimyksille. 

Isänmaallisuus oli Tolstoista hanurista. Hän 
saattoi olla osittain oikeassa.

Isänmaallisuus on alkukantainen ilmiö, mutta 
niin on toisaalta seksikin. Alkukantaisuus ei ole 
välttämättä huono asia.  

Itse koen alkukantaisen Tolstoi-ilmiön kohdal-
lani, kun Oulun Kärpät tai Leijonat pelaavat mes-
taruudesta. Minun, fiksun ihmisen pitäisi viis vä-
littää, kuka kaukalossa parhaiten teutaroi ja nitis-
tää vastustajansa. Mutta niin vain välitän. Paljon. 

Jo enoni sanoi lapsuudessani, että Pekalla ei 
ole kilpailuhermoja. Pakenin Lasse Virenin kul-
tajuoksua tamperelaisen kujan sateeseen. Eno jäi 
vaimoineen ja lapsineen television ääreen. Lasse 
voitti. Minä kastuin.

Kun Oulun Kärpillä oli muutama vuosi sitten 
ratkaisuottelun viimeiset minuutin meneillään, 
en uskaltanut kuunnella radiota, vaan lähdin kä-
velylle Tuiraan.

En päässyt karkuun. Humalaisen miesjoukon 
hurraahuuto hönki viidennen kerroksen ikkunas-
ta verhoja heiluttaen Merikoskenkadulle. Kärpät 
oli tehnyt voittomaalin. Palasin kotiin.

Kun Suomi pelasi toisen kerran jääkiekon maa-
ilmanmestaruudesta, jänistin jälleen. En uskalta-
nut katsoa televisiota, joten panin sen kiinni. En 
päässyt karkuun: koko talo katsoi ottelua. Seini-
en läpi kuului, kun naapurit huusivat ja voihkivat 
maalien syntyessä.

Otin esille apteekista ostamani kalliit, muo-
vailtavat korvatulpat ja tukin korvani. Ottelun ää-
net vaikenivat. 

Muutaman tunnin kuluttua otin tulpat pois, 
koska laskelmieni mukaan ottelun täytyi olla 
ohitse. Avasin netin ja luin: 6–1.

PEKKA HELiN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Leo Tolstoi ja 
Oulun Kärpät

Taivas varjele, äijien rukouskirjan toimittanut Heikki Hakala:

”Naistakin mies saattaa rukoilla”
Miehen rukous on konstailema-
tonta, suoraa puhetta yläker-
taan.

– Tai pelkkiä huokauksia, Ju-
mala kyllä ymmärtää.

Naiset muistavat miehiä enem-
män rukouksissaan läheisiään ja 
ystäviään.

– Voi olla, mutta joskus siinä 
saattaa olla myös litanian makua.

Jumalanpalvelusta ollaan uudis-
tamassa. Kirkon tulisi kutsua ta-
vallisia suomalaisia miehiä rak-
soilta ja korjaamoilta uudista-
maan jumalanpalveluksien ru-
kouksia enemmän kansankie-
lelle.

– Rituaalinen rukous on kovin 
eri asia. Jumalanpalveluksissa ru-
koukset ovat tärkeä osa seremo-
niaa. Jos rukoukset tuntuvat lii-
an koukeroisilta, itse kohdistan 

Pinta on kunnossa.
On perhe, koti ja hyvä työ.
vain minä olen epäkunnossa.

Herra,
poikani ei ole kuten minä.
Hän ei urheile,
kiipeä puuhun, leiki sotaa
eikä ole kaveripiirin keskipiste.

Hän 
on hiljainen, ujo, totinen
ruumiinrakenteeltaan hintelä.
Hän on kiinnostunut lukemisesta,
saduista, tarinoista, tietokoneista.

Herra,
opeta minut hyväksymään poikani
sellaisena kuin hän on,
ei sellaisena kuin minä tahdon.

Herra
tämä on vaikeampaa kuin luulin! Isä, ota syliin.

katseeni ja kuuloni virsiin. Niis-
sä asiat ovat kirkkaampia ja sy-
vempiä. 

Rukouskirja Taivas varjele so-
pii myös naisille.

– Sopii. Voihan siinä aina-
kin vähän kurkistaa miehen 
mieleen.

Oma rukoukseni tänään 
kuuluu….

– Kiitos kaikesta.

RiiTTA HiRvONEN

Taivas varjele, joka äijän 
rukouskirja. LK-kirjat. 2012.
Kirjan toimittanut Heikki 
Hakala on Etelä-Suomen 
Sanomien päätoimittaja 
ja Kalevi Virtanen 
Seurakuntien Lapsityön 
Keskuksen entinen pääsihteeri.
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                      Eetterissä

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

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 11.11. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä kertoo mitä tarkoittaa, et-
tä saamme olla kahden valta-
kunnan kansalaisia. Valtakun-
nallinen lähetys.
Aluelähetys su 11.11. kello 9–12. 
Klo 9.15 Armonpulla-ohjel-
massa tarinansa armosta ker-
too pastori Riikka Honkavaa-
ra Tuiran seurakunnasta. MS. 
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa soitetaan Kansan 
Raamattuseuran toiminnanjoh-
tajalle Ulla Saunaluomalle. MP. 
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa Raimo Ho-
lappa kertoo uskonsa perusteis-
ta. MB. 
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa piipahdetaan Mie-
het kuulolla -asuntoautos-
sa ja kysytään mitä isille kuu-
luu. Haastattelussa on lapsi- ja 
perhetyön diakoni Kari Reki-
lä. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseura-
kunnat.fi/radio
To 8.11. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa soitetaan 
Kansan Raamattuseuran toi-
minnanjohtajalle Ulla Sauna-
luomalle. MP.
Pe 9.11. klo 14.40 Päivän va-
linnassa piipahdetaan Miehet 
kuulolla -asuntoautossa ja ky-
sytään mitä isille kuuluu. Haas-
tattelussa on lapsi- ja perhetyön 
diakoni Kari Rekilä. MP.
Pe 9.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. MS.
Ma 12.11.–ke 14.11. klo 16.20 
Armonpulla. MS.
Ke 14.11. klo 16.40 Oululaisen 

uskontunnustus -ohjelmassa 
on haastateltavana Kaisu Ho-
lappa. MB.
To 15.11. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Raili 
Kemppainen kertoo Kansanlä-
hetyksen toiminnasta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 11.11. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä kertoo mitä tarkoittaa se, 
että saamme olla kahden val-
takunnan kansalaisia. Klo 10 
radiojumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 11.11. klo 10 perhemessu 
Oulun tuomiokirkosta. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi  
p. 044 316 1563 (ma–pe).

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalveluja

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 9.11. klo 19.30 Lift, Hannu Orava, Joonas 
Liljamo, Samuel & kumpp. Su 11.11. klo 11 
Jumalanpalvelus, kaste, Markku Tossavainen, 
Taisto Vähäaho, Holy Wind. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Su 11.11. klo 17 Church@78, Internatio-
nal Service, Neil and Nicki Berry, Mia Barnes.  

Ke 14.11. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Mikko Saukkonen, 
Aila Pyörälä, Päivi Niemi. To 15.11. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 11.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 12.11. Kotiliitto klo 13.00.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 8.11. klo 19 Rukousilta, Susanna & 
Amadeus Oilinki. Pe 9.11. klo 18 Varkki-ilta 
10-14-vuotiaille, klo 21 Street-ilta. La 10.11. 

klo 16 Kotikokous Tuomaaloilla, Siulatie 5, Kellon Kiviniemi. Su 11.11. klo 11
Isänpäivän perhekirkko: ”Kuulekko nää, Jumala?”. Perhekirkkotiimi, 
draamaa, musiikkia, kahvitarjoilu. Ti 13.11. klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Vieläkö 
Jumala parantaa? Ke 14.11. klo 18 Nuortenilta. To 15.11. klo 19 Lähde-ilta, 
kastejuhla.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 11.11. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ke 14.11. klo 19.00  

HENGELLISEN MUSIIKIN ILTA
Solistina tenori Lassi Makkonen
Mukana soitinyhtye MAKARIOS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tyrnävän seurakunnassa on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Tyrnävän seurakunta on reilun 5900 jäsenen seura-
kunta 30 km päässä Oulusta. Seurakunnan jäsenistä 
yli 30 % on alle 14-vuotiaita. Haemme oma-aloitteista 
nuorisotyön ammattilaista, joka on valmis tekemään 
yhteistyötä laaja-alaisesti yli työmuotorajojen. Yhteydet 

yhteistyökumppaneihin ovat erinomaiset. 

Virka on uusi. Sen vastuualueisiin kuuluu yläkouluikäisten sekä rippi-
koulun käyneiden parissa tehtävä työ, sekä osallistuminen rippikoulu-
työhön ja muuhun nuorisotyöhön. Virkaan kuuluu myös 20 prosentin 
osuudella työajasta lähetyssihteerin tehtävien hoito. 

Viran kelpoisuusehtoina on piispainkokouksen hyväksymät nuori-
sotyönohjaajan virkaan pätevöittävät tutkinnot. Lisäksi edellytäm-
me piispainkokouksen hyväksymää kelpoisuutta lähetyssihteerin 
tehtäviin tai sitoutumista kyseisen koulutuksen hankkimiseen viran 
vastaanottamisen jälkeen. 

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaisesti (tehtävä-
kohtainen palkka 2220 €/kk), vuosisidonnainen palkanosa enintään 
15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää 
rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. 
Virka täytetään 1.1.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettujen hakemusten 
tulee olla perillä Tyrnävän kirkkoherranvirastossa (os. Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä) 16.11.2012 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 044-7372611 tai 
timo.liikanen@evl.fi

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä.

Minna Zilliacus 
p. 020 754 2361, 
040 774 7777
minna.zilliacus@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja, Ilmoittaja, 

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Artikkelit jakoon!
Uudessa lukupiirissä 
pohditaan kirjojen sijaan 
mehukkaita artikkeleja.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnassa aloittaa uu-
si Artikkeliaktiivit-luku-
piiri. Ideana on, että ku-

kin lukupiiriläinen lähettää vii-
meistään kolme päivää ennen yh-
teistä kokoontumista toisille pii-
riläiselle luettavaksi valitseman-
sa artikkelin. 

Artikkeli voi käsitellä mitä ta-
hansa lukupiiriläistä inspiroivaa ai-
hetta, josta hän haluaa vapaamuo-
toisesti jakaa ajatuksiaan muiden 
kanssa. Mikään inhimillinen aihe 
ei ole vieras artikkeliaktiiveille.

Artikkeli lähetetään lukupiiri-
läisille sähköpostitse, ja se voi ol-

la linkki netissä olevaan artikke-
liin, blogiin tai mihin tahansa jut-
tuun. Se voi olla myös pdf-muo-
toon skannattu artikkeli paperi-
lehdessä olevasta jutusta tai artik-
kelista.

– Perinteisissä lukupiireissä 
luetaan kirjoja, mutta monelta jää 
arjen kiireessä lukeminen vähälle 
ja tapaamiskertoja saattaa olla ai-
ka harvoin. Tässä on tarkoitus lu-
kea riittävän lyhyitä juttua ja ar-
tikkeleita, joiden lukemiseen kai-
killa on varmasti aikaa. 

– Näin voimme tavata joka toi-
nen viikko kiinnostavien juttujen 
äärellä ja keskusteluista odote-
taan mielenkiintoisia, kertoo lu-
kupiirin vetäjä kappalainen Ari-
Pekka Metso Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta.

Artikkeliaktiivien taustalla on 

kristillinen arvomaailma, jonka 
valossa keskustellaan mistä ta-
hansa artikkelien kautta esiin tu-
levista asioista.

Ensimmäinen kokoontuminen 
on torstaina 15.11. kello 18 Ase-
makatu 6:n Rovastinsalissa. 

Ennen kokoontumista Ari-
Pekka Metso lähettää osallistu-
jille ensimmäisen artikkelin. Ko-
koontumiskerta kestää korkein-
taan puolitoista tuntia. Ilmoittau-
du heti, sillä nopeat syövät hitaat!

RAUHAN TERvEHDYS

Lukupiiriin otetaan vain seitsemän 
jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovasti voi ilmoittautua osoitteeseen 
ari-pekka.metso@evl.fi. 
Kerro ilmoittautuessasi myös 
puhelinnumerosi.
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Dan. 2: 31-41, 44
Daniel puhui kuninkaalle:
    "Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi 
oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, 
ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun 
edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava. Se 
patsas oli tällainen: pää puhdasta kultaa, 
rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet 
pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, 
osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden 
koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan 
jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja 
murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, 
savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli 
kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, 
ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt 
mistään. Ja kivestä, joka oli osunut 
patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko 
maailman. Tämä oli uni, ja nyt kerromme 
kuninkaalle sen selityksen.
    Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, 
on taivaan Jumala antanut valtakunnan, 
vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös 
antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, 
maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt 
sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen 
pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen 
valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten 
kolmas valtakunta, pronssinen, joka on 
hallitseva koko maailmaa. Vielä on tuleva 
neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin 
rauta murskaa ja särkee kaiken ja niin kuin 
rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova 
kaikki muut.
    Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan 
osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, 
tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva 
jakautunut mutta siinä on raudan lujuutta, 
niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven 
seassa.
    Noiden kuninkaiden aikana on taivaan 
Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei 
ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta 
toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti 
kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy 
ikuisesti."

Matt. 17: 24-27
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli 
Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka 
sanoivat: "Kai teidän opettajanne maksaa 
temppeliveroa?" "Maksaa kyllä", hän vastasi. 
Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti 
kysymään: "Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä 
tämän maailman kuninkaat perivät tullia 
ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?" 
"Vierailta", vastasi Pietari. Silloin Jeesus 
sanoi hänelle: "Lapset ovat siis vapaat. 
Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? 
Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota 
ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa 
sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa 
heille sekä minun että itsesi puolesta."

Minulla on outoja tapoja, myönnän. Yksi sellainen on yöllinen kävelyretki valaistulla hau-
tausmaalla. Ystävien kanssa sen nytkin tein, pyhäinpäivän jälkeisenä yönä. 

Hailuodon metsähautausmaa oli käsittämättömän kaunis. Otsalampun valossa katse-
limme kumpujen ja hautakivien kertomaa, nimiä ja vuosilukuja. 

Olen niin tuore luotolainen, että ihmisten tarinat ovat vasta avautumassa. Mukanani 
olleet ystävät osasivat kuitenkin täydentää aukkoja ja kertoa paljon menneistä ajoista.

Siirrymme kaikki kerran muistojen joukkoon. Haudallamme käyvät jälkipolvet muis-
televat elämäämme. Mitähän he ajattelevat, mitä sanovat? 

Nuori lauluntekijä on riimitellyt nuoruuden energialla: ”Mietin mitä jää, kun mä läh-
den täältä, mut ei syytä huoleen: se päivä ei oo vielä tänään. Mietin mitä jää, kun mä läh-
den täältä, kun mä kuolen. Se päivä ei oo vielä tänään.”

Kuoleman ajatus on toisaalta kaukainen, sillä tehtävää, elettävää ja koettavaa on vielä 
paljon tässä elämässä. Vielä vanhanakin ihminen voi olla täynnä tulevaisuuden suunni-
telmia. 

Niin pitääkin, mutta huomaan itsessäni sen, että läheisten ihmisten ja monien itseäni 
nuorempien poismenot ovat pysäyttäneet minut vakavasti miettimään tehtävääni ja paik-
kaani elämässä. Oivallan, että se tehtävä on tässä ja nyt. Juuri tänään. Huomenna elämä 
voi olla ohi. 

Mitä minusta jää, kun lähden täältä? Kysymys on hyvä ja tärkeä. 
Mistä minut muistetaan? Olenko osannut kuunnella toisia, lohduttaa läsnäolollani vai 

olenko jyrännyt heikkojen yli? Toinen, vielä tärkeämpi kysymys on: Kun kerran ylitän elä-
män ja kuoleman rajan, voinko turvallisesti nukahtaa Jumalan käsiin? Jaksanko luottaa, 
että Jumalan armo riittää rajan ylitykseen? Mitään muuta ei tarvita.

Elämän polut ovat mutkikkaat ja harhateiltä ei kukaan välty. Tahdonkin rukoilla Raa-
matun sanojen mukaisesti: ”Tutki minua, Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele 
minua ja tunne minun ajatukseni. Ja jos tieni on vaivaan vievä, johdata minut iankaikki-
sen elämän tielle.”

TiMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 11.11.2012
Psalmi: Ps. 75: 2-8, 10-11
1. lukukappale: Dan. 2:31-41, 44
2. lukukappale: Room. 13:1-7
Evankeliumi: Matt. 17:24-27 
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Mitä minusta jää?
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Ruotanen, avustaa Aino Pies-
kä, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Isänpäivä. Messun jäl-
keen isänpäivälounas klo 11–
14 seurakuntatalolla lähetyk-
sen hyväksi.

Lumijoki
Messu su 11.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
11.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,

taivaan ja maan Herra.

Sinä olet antanut meille maallisen esivallan

turvaamaan järjestystä

ja hoitamaan yhteisiä asioita.

Muistuta meitä siitä,

että se on tehtävissään sinun palvelijasi.

Auta meitä noudattamaan lakia ja oikeutta.

Sido omatuntomme sanaasi,

niin että sinun tahtosi olisi

kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 8.–15.11.2012

Tuiran seurakunta
Messu su 11.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Jaakko Syyni-
maa, kanttorina Katri Sippo-
la. Radiointi Radio Dei. 
Messu su 11.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Kirkkokahvit.
Messu su 11.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Katri Sippola. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 11.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avusta-
vat Heli Mattila ja Tiina Viittala, 
kanttorina Anu Arvola-Greus. 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuori-
sokuoro. Isänpäivän kahvit.
Eväsmessu su 11.11. klo 12 
Rajakylän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Laura Kumpula.
Iltamessu su 11.11. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Mika Pouke, avustaa Tapio 
Pokka, musiikki Säde Pokka. 
Kirkkokahvit.
Iltamessu su 11.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Messussa 
rukouslauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 14.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Laura Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 11.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa San-
na Jukkola, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Perhemessu su 11.11. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustaa lastenohjaajat 

Matti Ketola ja Merja Ojala, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Isänpäiväjuhla. Isien ku-
kitus, kakkukahvit, Sara Palo-
niemi, viulu.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
11.11. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Saarna Riitta Kentala, toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokahvit.

YLIKIIMINKI
Perhekirkko su 11.11. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Saarna 
Riitta Kentala, toimittaa San-
na Jukkola, kanttorina Leo 
Rahko. Kirkkokahvit.

Hailuoto
Messu su 11.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
11.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Hannu Niemelä. Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa Juha Kiva-
ri. Jumalanpalveluksen jäl-
keen Isänpäivän kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa.  

Kempele
Isänpäivän messu su 11.11. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, avustaa Juha Maalis-
maa, diakoni Minna Sorvala, 
kanttori Marjo Irjala. Musiik-
kiavustus Oulun seudun virsi-
kuoro. Messun jälkeen isän-
päivälounas Kokkokankaan 
srk-keskuksessa klo 11.30–14. 
Ks. sivu 20.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 11.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarna Ulla Nyyssönen, 
kanttori Sari Wallin.
Messu su 11.11. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saarna Ulla Nyys-
sönen, kanttori Sari Wallin.

Liminka
Gospelmessu  to 8.11. klo 18 
Tupoksen vanamossa. Musii-
kista vastaa nuorten gospel-
bändiryhmä. Messun jälkeen  
tee- ja mehutarjoilu.
Messu su 11.11. klo 10  kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maari 

Kyläkirkko su 11.11. klo 14 
Kylmälänkylän kappelissa, 
toimittaa Simo Pekka Pek-
kala.
Naisten messu ke 14.11. klo 
18 kirkossa. Toimittaa rovasti 
Elina Hyvönen, kanttori Ossi 
Kajava, muusikko Mikko Sal-
mi, seurakunnan perhetyön 
ja rukouspiirin naiset.

Oulunsalo
Isänpäivän kastemessu 
11.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
nuoriso-ohjaaja Sanna Kor-
honen. Kanttorina Taru Pis-
to. Messussa kastetaan yk-
si lapsi. Lähetyslounas seura-
kuntatalolla.

Siikalatva
KeSTiLä
Iltakirkko su 11.11. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Elma Kesti. Kanttorina Unto 
Määttä.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus 11.11. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen. 
Kanttorina Unto Määttä. 

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
11.11. klo 10 (huom. kelloai-
ka) Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Arja Leinonen, avustaa 
kappelikuoro. Syöpäkerhon 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja 
ohjelmaa seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
11.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.
Perhekirkko su 11.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

Karjasillan kirkko 
suljettu 

remontin vuoksi.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhemessu su 11.11. klo 10 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Jonna Piirainen ja 
avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kirkossa nähtävil-
lä Myllytullin kuvataideluok-
kien oppilaiden valmistama 
taidenäyttely aiheesta Het-
ki isän kanssa. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 11.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jonna Piirainen ja 
kanttorina Henna-Mari Si-
vula.

Karjasillan seurakunta
Perheiden kansanlaulukirk-
ko su 11.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Esa Nevala, 
Riitta Yliluoma ja Atte Kää-
riäinen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Messussa avustavat kirk-
kokuoro ja Matti Partanen. 
Messun jälkeen isänpäivä-
kahvit ja perhenikkarointia.
Messu su 11.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ju-
ha Soranta. Isänpäiväkahvit. 
Messu su 11.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö. TervasCanto-kuo-
ro. Isänpäiväkahvit.
Messu su 11.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Atte 
Kääriäinen, kanttorina Riitta 
Piippo. Isänpäiväkahvit. 

Pyhäinpäivänä 3.11. pappisvihkimyksensä saivat Maija-Liisa Hautamäki Liminkaan, Riitta Huhtala Siikasaloon, Satu-Kreivi Palosaari Karjasillalle, Olli Seikkula Liminkaan ja Elias Majuri Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan.
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 Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
8.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 8.11. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti, Koulukatu 
4. Ari-Pekka Metso, pyhä eh-
toollinen.
Raamattupiiri to 8.11. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Pentti 
Kopperoinen.
Sana elää pe 9.11. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 10.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Opettajien raamattupiiri ma 
12.11. klo 16, Vanha pappila. 
Laitoshartaus ti 13.11. klo 14, 
Vesperkoti. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ti 13.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 13.11. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Ari-Pekka Metso.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 13.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Juhani Liukkonen, 
Pentti Vinnurva.
Raamattupiiri ke 14.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 14.11. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
14.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
15.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 15.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 8.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 8.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 13.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
14.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 15.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 15.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.11. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 13.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Han-
nu Ojalehto: Miksi kuulun 
kirkoon?
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
14.11. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiiri to 15.11. klo 

12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
28.11. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkestereiden syys-
konsertti ke 14.11. klo 19, 
Madetojan sali. Ks. ilmoitus 
s. 13.
Eläkeläisten konsertti to 
15.11. klo 13 Tuomiokirkossa. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Konsertti su 11.11. klo 16, 
Oulun tuomiokirkko. Aila 
Knihtilä laulu ja Maija Tynk-
kynen cembalo ja urut. Tuot-
to lähetystyölle.
Urkupreludi su 25.11. klo 
9.35, Oulun tuomiokirkko. 
Oamk:n kirkkomusiikinopis-
kelija Ilmari Oikarainen mu-
sisoi tuomiokirkon pääuruil-
la. Ohjelmassa mm. Lauri 
Nurkkalan Koraalifantasia. 
Vapaa pääsy. www.virtuaa-
likirkko.fi.
Musiikkimatinea su 25.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirk-
ko. Gaudiate-kuoro, johtaa 
Lauri Nurkkala. Vapaa pääsy. 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
RunoQvarkki, vartti Lassi 
Nummen lyriikkaa ti 13.11. 
klo 12–12.15. Nauti runou-
desta, tule paikalle!

Tuiran seurakunta
Maya Nepal -konsertti pe 
9.11. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Esiintyjinä sopraano 
Laura Pyrrö, baritoni Juhani 
Alakärppä ja pianistina Outi 
Rahko. Vapaa pääsy. Konser-
tissa kerätään kolehti lasten-
koti Maya Nepalille. Ks. jut-
tu s. 20.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen lapsikuoro aCor-
den levyn julkaisemiskon-
sertti su 11.11. klo 18, Oulu-
joen kirkko. Ks. juttu s. 12.
"Hurmioituneet kasvot" -ru-
nomatka Tulenkantajien ly-
riiseen maailmaan su 18.11. 
klo 18–19.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Kas, millainen on-
kaan runomatka Tulenkan-
tajien lyyriseen maailmaan? 
Ketä tulee vastaan? Mis-
tä runot kertovatkaan? Tie-
dossa esimerkiksi Elina Vaa-
ran, Katri Valan, Yrjö Jylhän, 
Lauri Viljasen ja Mika Walta-
rin tuotantoa. Mukana ovat 
Kristiina Haukkamaa, Eeva 
Holma, Maija Karppinen ja 
Juha Vähäkangas. Kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Runo-
kahvit. Löydä itsesi paikan-
päälle!

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 

9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria Heinäto-
rilla keskiviikkoisin klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vapaaehtoisten val-
mistamaa kotiruokaa, ateri-
an hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Alueen asukkaille torstaisin 
ilmainen, vapaaehtoisten val-
mistama aamupala, joka si-
sältää puuroa ja leipää lisuk-
keineen sekä kahvia ja teetä. 
Olet lämpimästi tervetullut!
Diakoniapiiri ma 12.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli.
Ystävänkamari ti 13.11. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
13.11. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone.
Jouluateria to 13.12. klo 11–
12, Kaukovainion kappeli. 
Aterialle ilmoittautuminen 
alueen diakoniatyöntekijälle 
vastaanotoilla, aamupuurol-
la tai puhelimitse 30.11. men-
nessä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kaijoharjun 
alueen diakonian vapaaeh-
toisten valmistama ateria 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 12.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikko alkaa aamuhartauden 
ja aamupalan merkeissä. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 12.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Vierailemme Pyhän Luuk-
kaan Juttutuvassa. Lähtö klo 
10.15 Koskelasta omilla au-
toilla.
Diakoniapiiri ma 12.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 13.11. klo 
17, Rajakylän seurakuntakoti. 
Vapaaehtoisten tapaamiseen 
ovat tervetulleita jo toimin-
nassa mukana olevat ja uudet 
asiasta kiinnostuneet. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 22.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Ensi Pietilä opettaa 
neulomaan pitsikaulaliinaa. 
Omat pitkät puikot ja hui-
vilanka mukaan! Lisätieto-
ja diakoni Heli Mattilalta, p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 29.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Palokan kerhossa mu-
kana Tuiran seurakunnan lä-

hetyssihteeri Tarja Oja-Viirret 
ja diakoni Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo tai p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu maanan-
taisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla 
maksuton aamupala kaiken-
ikäisille, mukana seurakun-
nan työntekijä ja vapaaeh-
toisia.

YLIKIIMINKI
Puuropäivä ma 12.11. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perhekerho-
laisille ja muille halukkaille.
 
Seurakuntatyön  
erityispalvelut
LIIKUNTAVAMMAISET
Liikuntavammaisten kerho 
pe 9.11. klo 13–14.30, Kastel-

lin kirkko. Kerhossa mukana 
Sirpa ja Anna-Maija.

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 8.11. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Tainan tahdit ma 12.11. klo 
13.15, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. Musiik-
kia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 13.11. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille kehitysvammai-
sille.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 8.11. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 8.11. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Tule tutkimaan Raa-

enot Oulussa 8.–15.11.2012M

Diakonian
aamu

maanantaisin
klo 10.30–12

Myllyojan
seurakuntatalossa.

Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisil-
le, mukana seurakun-
nan työntekijä ja va-

paaehtoisia.

Isät päivänsankareina 
Oulun seurakunnissa

Tulevana sunnuntaina 11. mar-
raskuuta vietetään isänpäivää 
ja päivän merkkihenkilöt saa-
vat erityishuomion myös seu-

rakunnissa.
Tuomiokirkossa on isänpäivänä 

kello 10 perhemessu, jonka jälkeen 
kirkossa on nähtävillä Myllytullin ku-
vataideluokkien oppilaiden valmista-
ma taidenäyttely aiheesta "Hetki isän 
kanssa". 

Kastellin kirkossa isänpäivää juh-
listetaan perheiden kansanlaulukir-
kolla, joka alkaa kello 10.

Messun jälkeen tarjolla on isänpäi-
väkahvit sekä nikkarointia koko per-
heen voimin.

Kello 12 alkavien jumalanpalvelus-
ten jälkeen tarjotaan isänpäiväkahvit 
Pyhän Andreaan kirkossa, Kaukovai-
nion kappelissa, Ylikiimingin kirkos-
sa ja Pateniemen kirkossa. 

Oulujoen kirkon kello 12 messun 
jälkeen isänpäiväkahvit tarjotaan 
Hintan seurakuntatalolla.

Tuomiokirkon, Pateniemen ja Ou-
lujoen kirkon jumalanpalvelukset ovat 
perhemessuja, joissa on otettu erityi-
sesti huomioon perheiden pienimpien 
viihtyminen. Perhemessu on normaa-
lia messua lyhyempi. 

Eri-ikäiset lapset voivat tulla van-
hempiensa kanssa ehtoollispöytään ja 
nauttia ehtoollisen tai saada siunauksen.

w w w.sxc . hu /  B e n jamin E a r w i c ke r
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mattua ja luotsaamaan elä-
mää pintaa syvemmältä. 
Kahvitarjoilu. Opasystävä on 
vastassa pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 13.11. klo 
13–14.30, Caritas-koti, kap-
peli. Lauletaan Taina Vouti-
laisen johdolla. Opasystävä 
on vastassa klo 12.30 alka-
en Caritas-kodin pihalla pää-
oven läheisyydessä.
Lapsiperheiden joulujuhla 
su 9.12. klo 15, Helmen pirtti. 
Ilmoittautuminen ruokailun 
vuoksi 23.11. mennessä Pau-
lalle, p. 050 4305 178 tai pau-
la.mustonen@evl.fi. Ilmoi-
tathan ruokavalioden lisäksi 
myös lastesi iät. Juhla järjes-
tetään yhdessä Näkövammai-
set lapset ry:n kanssa.

PäIHDETYö
Usko ja elämä to 8.11. ja 
15.11. klo 14, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tilaisuus, jossa 
yhdessä pohdimme arkielä-
mässämme kohdattavia ta-
vallisia asioita kristillisestä 
näkökulmasta. 
Aamukahvihetki pe 9.11. klo 
9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sa-
nan ja mukavan seuran lisäk-
si kahvia ja teetä, sämpylää, 
jogurttia, tuoremehua, he-
delmiä. Lisätietoja diakonis-
sa Tellervo Kianto, p. 040 
7564 022. 
Naistenryhmä pe 9.11. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 12.11. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut.
Naistenryhmän ja Tavoite-
ryhmän Vasamonretki pe 
23.11. klo 9–16, Vasamon lei-
rikeskus. Etukäteisilmoittau-
tuminen ryhmissä.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isokadun puolelta. Tar-
jolla aamulla leivottuja ma-

www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Tuiran seurakunta
Perheiden hämäränhyssyilta 
ke 14.11. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. To 15.11. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 12.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Liikuntakerho ma 12.11. klo 
17–18, Kansainvälinen kou-
lu, liikuntasali. Liikuntaker-
ho aloittaa toimintansa. Ker-
hossa pelataan sählyä, sulk-
kista, korista, leikitään ja pal-
jon muuta. 3.–6.-luokkalaiset 
rohkeasti mukaan! Lisätieto-
ja: kaija.siniluoto@evl.fi.
Askartelukerho ti 13.11. 
klo 18–19, Heinätorin seu-
rakuntalo. Askartelukerho 
1.–4.-luokkalaisille aloittaa 
toimintansa. Lisätietoja: kai-
ja.siniluoto@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 9.11. klo 17.30–
19.30, Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaille.  Raamat-
tuopetusta, nukketeatte-
ria, laulua, toimintapisteitä, 
nyyttärit, pelejä ja kisailu-
ja. Järjestää Pohjois-Pohjan-
maan ev.lut. Kansanlähetys. 
Lisätietoja: juniori- ja nuori-
sotyöntekijä Elina Vidgren, p. 
040 5646 452.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
14.11. klo 15–17, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 13.
Nuorten avoimet ovet ke 
14.11. klo 18–21, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Karjasillan seurakunta
Toisen vuoden isoskoulu-
tus-leiri 1A 9.–11.11., Roku-
an leirikeskus. Syksyn ensim-

mäinen isoskoulutusleiri. Mu-
kaan mahtuu 20 ensimmäi-
senä ilmoittautunutta, joten 
toimi heti! Lisätietoja leiristä 
ja muista käytännön asiois-
ta saa kysyä Jenniltä, p. 044 
3161 452 tai jenni.koskenkor-
va@evl.fi.
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 14.11. klo 18–20.30, Py-
hän Andreaan kirkko. Jo rip-
pikoulun käyneille nuoril-
le suunnattuun ToivonSata-
maan voi tulla pysähtymään, 
lepäämään, oleilemaan, pe-
lailemaan ja tapaamaan tut-
tuja ja tuntemattomia kans-
samatkustajia. Nuortenillat 
päättyvät yhteiseen iltahar-
tauteen klo 20.15. 
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 15.11. klo 17.30–19, Karja-
sillan kirkko. Tarkoitettu jat-
kokoulutukseksi ensimmäi-
sen vuoden koulutuksen jo 
suorittaneille. Ilmoittaudu 
mukaan laittamalla nimesi, 
osoitteesi, s-postiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen torstai.

Tuiran seurakunta
Nuorten yökahvila pe 9.11., 
Toppilan nuorisotila. Tarkoi-
tettu yläkouluikäisille nuo-
rille. Tarjolla yleensä pien-
tä purtavaa ja hyvää seuraa. 
Kahvilaillat ovat päihteettö-
miä ja energiajuomavapaita. 
Lisätietoja: Anssi Putilalta, p. 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi.
Isoskoulutus ke 14.11. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, 
p. 040 7245 446 tai terhi-lii-
sa.sutinen@evl.fi.
Nuortenilta ke 14.11. klo 18, 
Tuiran kirkko ja nuorisotila. 
Kaikille nuorille tarkoitet-
tuja teemallisia iltoja, jois-
sa on mukana aina hiljenty-
mistä varttikirkossa, teemal-
lista ohjelmaa nuorisotilassa 
ja pientä purtavaa. Illan ai-
heena: Kuoleman jälkeen. Li-
sätietoa nuorisotyönohjaa-
ja Anssi Putilalta, anssi.puti-
la@evl.fi.
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Vasamon leirikeskus. Yläkou-
luikäinen nuori, lähde mu-
kaan tuntemaan joulun tai-
ka ja tunnelma hyvässä seu-

keita ja suolaisia leivonnai-
sia, kahvia, teetä ja mehua. 
Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupääte. 
Katekismusmeditaatio pe 
9.11. klo 12, Siipi. Ulla Mäkinen.
Puutyökerho ma 12.11. klo 9, 
Siipi, alakerta. Tule tekemään 
puutöitä omiin tarpeisiin tai 
lähetystyön myyjäisiin. Ker-
ho kokoontuu maanantaisin 
ja keskiviikkoisin.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri to 
8.11. klo 14, Vanha pappila. 
Anna-Leena Häkkinen.
Lähetys- ja raamattupiiri to 
15.11. klo 14, Vanha pappila. 
Päivi Jussila.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
13.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 13.11. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-
sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja.
Lähetyspiiri ma 12.11. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
8.11. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
12.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLI-II
Lähetysilta ke 14.11. klo 18, 
Aila ja Niilo Lahtisen koti.

YLIKIIMINKI
Piispankamari, lähetyksen 
kirpputorikahvila perjan-
taisin klo 11–14, Ylikiimingin 
asukastupa.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 

Runojen hurmaa marraskuussa

"Hurmioituneet kasvot" – 
runomatka Tulenkantajien lyriiseen 
maailmaan 
sunnuntaina 18.11. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Kas, millainen onkaan runomatka Tulenkantajien lyy-
riseen maailmaan? Ketä tulee vastaan? Mistä runot 
kertovatkaan? Tiedossa esimerkiksi Elina Vaaran, Kat-
ri Valan, Yrjö Jylhän, Lauri Viljasen ja Mika Waltarin 
tuotantoa. Mukana ovat Kristiina Haukkamaa, Eeva 
Holma, Maija Karppinen ja Juha Vähäkangas. Kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Runokahvit. 

Sururyhmä

Sinulle, jonka läheinen on kuollut. Kokoonnumme 
Kastellin pappilassa iltaisin tammi-maaliskuulla. Su-
ruryhmä palvelee parhaiten, jos läheisen menetyk-
sestä on ehtinyt kulua jo useampia kuukausia. Ryh-
män vetäjänä ovat diakonissa Nina Niemelä ja kap-
palainen Erja Järvi. Ryhmään ovat etusijalla Karjasil-
lan seurakunnan alueella asuvat. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset: Nina Niemelä, p. 040 5752 711, viimeis-
tään 15.12. mennessä.

Perheiden hämäränhyssyilta
ke 14.11. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.
to 15.11. klo 18 Pateniemen kirkossa.

Perheiden yhteinen illanvietto, jossa hiljennytään, as-
karrellaan ja syödään yhdessä iltapalaa. Tervetuloa mu-
kaan koko perhe!

Neulansilmä 
torstaisin klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. 

Neulansilmä on kaikenikäisten naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen käsityökerho, joka on tarkoitettu sekä 
suomalaisille että maahanmuuttajille. Tervetuloa op-
pimaan tai opettamaan! 
Lisätietoja antaa Sari Meriläinen, p. 040 558 3294 ja 
Katja Haipus, p. 044 3161 459.

Services every Sunday at 16:00
St Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7

Sunday school and coffee fellowship
www.oief.fi / www.oulunseurakunnat.fi

Oulujoen 
lapsikuoron joululevy

julkistetaan

Isänpäivän iltana sunnuntaina 11.11. kello 18 
Oulujoen kirkossa saadaan ennakkomaistiai-
sia joulusta. Silloin julkistetaan Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoron, aCorden, ensimmäinen 

levy Hetki pieni jouluyön. Levyllä on 11 laulua, 
jotka on säveltänyt ja sovittanut Maria Portaan-
korva. Sanoituksista vastaa Pirkko Arola. Oulu-
joen seurakunnan kustantama levy on äänitet-
ty Kempeleen Pyhän kolminaisuuden kirkossa.

– Pyysimme kolme vuotta sitten Maria Por-
taankorvalta musiikkia kehystämään jouluevan-
keliumia. Silloin nämä laulut esitettiin ensim-
mäistä kertaa. Jo silloin syntyi ajatus, että jona-
kin päivänä me vielä levytämme nämä. Levyllä on 
mukana luettuna myös jouluevankeliumi Luuk-
kaan mukaan, kertoo Oulujoen seurakunnan lap-
sikuoron johtaja Anna Haanpää-Vesenterä.

Levyn myötä Oulujoen seurakunnan lapsikuo-
ro sai oma nimen, jota on haettu vuosikausia. Ni-
mi aCorde on latinaa, ja sen voi kääntää sanoil-
la sydämiä ja sydämestä. Kuoronjohtajan mieles-
tä nimi sopii hyvin kuvaamaan kuoron rauhal-
lista sointia.

Lapsikuoro aCordessa on mukana yli 30 las-
ta ja lisäksi on olemassa pienten kuoro, jossa on 
15 laulajaa. Levyjä saa halutessaan tilata kuoron 
johtajalta Anna Haanpää-Vesenterältä, p. 040 583 
2368, anna.haanpaa-vesentera@evl.fi.

Pas i  L e h t i n e n
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rassa Vasamon kauniin jou-
luisen luonnon keskellä. Lei-
rin päätteeksi nuorten joulu-
juhlaan Tuiran kirkolla. Leirin 
hinta on 25 €. Lisätietoja Ans-
silta, p. 050 3408 982.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.

OPISKELIJAJäRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 
10.11. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Miksi Jeesus puhui ver-
tauksin? Aki Lautamo.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 12.11. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den teemailta ke 14.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Mission Pursuit, Leena 
Ylimäki.
Körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat 
to 15.11. klo 19, Körttikodil-
la, Luokotie 5A5, Välivainio. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti.
Tarinatupa ke 14.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 12.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 12.11. 
klo 13.30, Caritas-Koti, Cari-
tas-sali.
Eläkeläiskerho to 15.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

ko. Diakoniatyöntekijä Päivi 
Moilanen, p.040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Seniorien laulupiiri to 22.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hen-
gellisiä lauluja ja virsiä. Mu-
kana Paula Kyllönen ja kant-
tori Anu Arvola-Greus. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 12.11. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 12.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
14.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 15.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.11. 
klo 14, Hoikantien palvelutilat.

YLi-ii
Torstaikerho to 8.11. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

YLiKiiMinKi
Laulukerho to 8.11. ja 15.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Ohjelmassa yh-
teislaulua, soittoa chimes-
soittimilla ja muuta musiik-
kiin liittyvää toimintaa. 
Porinakerho ma 12.11. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone.
Eläkeläisten kerho ti 13.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Katso kooste s. 13.

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

Muut menot  

Kuvia Kastellin kirkosta 
kaivataan! Kastellin kirkon 
50-vuotisjuhlaa vietetään su 
16.12.2012. Kirkolle raken-
netaan myös seurakuntaelä-
mästä kertova valokuvanäyt-
tely. Löytyisikö sinulta valo-
kuva, joka kertoo Kastellin 
kirkon toiminnasta tai histo-
riasta? Valokuvat voi lähet-
tää Karjasillan kirkkoherran-
virastoon tai Kastellin kir-
kon postilaatikkoon Juha Vä-
häkankaalle tai Anna-Leena 
Ylänteelle. Lisää kuvan yhte-
yteen kuvan omistajan nimi, 
kuvaajan nimi, tieto kuvaus-
ajankohdasta ja -tilanteesta 
sekä kuvassa esiintyvien hen-
kilöiden nimet. Lisää yhteys-
tietosi, jos haluat kuvat taka-
siin. Valokuvan voi toimittaa 
myös sähköisenä osoitteisiin 
juha.vahakangas@evl.fi tai 
anna-leena.ylanne@evl.fi.
"Puhalla minut liekkiin!" 
Parisuhteen seksuaalisuu-
desta to 8.11. klo 18, Oulu-
joen pappila. Johdantoa iloi-
seen parisuhdeseksiin!
Laulutilaisuus ke 14.11. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, kirkkosali. 

Maalla ja merellä, säestäjänä 
toimii Riitta Piippo.
Sururyhmä to 15.11., Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 12.
Kynttilätapahtuma su 18.11. 
klo 17.30–19. Ks. ilm. s. 14.
Tuokio musiikille ja runoil-
le su 25.11. klo 15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Säestä-
jänä urkuri Péter Marosvári, 
ruonoja lausuu Sisko Kuikka. 
Lopusksi kiireetön kahvihet-
ki. Järjestäjinä Oulun seudun 
omaiset ja läheiset ry sekä 

Oulun ev.lut. seurakuntayh-
tymän diakoniatyö.
Matkaeväät – Naisten päivä 
Maikkulan kappelissa la 1.12. 
klo 11–16, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Kansainvälisyys  

English Service su 11.11. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalanpal-
velus joka viikko, kerran kuussa 
messu. Ks. ilmoitus s.12.

Ensileiri 1.–2.-luokkalaisille
10.–11.11. Hietasaaren leirikeskuksessa.

Etusijalla ovat ensimmäistä kertaa leireilevät 
Tuiran seurakunnan 1.–2.-luokkalaiset. 
Leirillä leikitään, askarrellaan, hiljennytään, 
ulkoillaan ja tehdään mukavia leiriasioita. 
Leirin hinta 15 euroa, sisältää täysihoidon, 
ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen oulun 
ev.lut.seurakuntien jäsenille. Mukaan otetaan 
25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjaajina 
nuoriostyönohjaajat Pekka Jarkko ja Sanna 
Tervo, p. 040 7451 469.

Äitien yhden yön puuhaleiri
17.–18.11. Hietasaaren leirikeskuksessa.

Leiri on 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. Hox! Ei 
ilmoittautumista tekstiviestillä tai vastaajaan.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Etusijalla Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat 
lapset. Leirin hinta on 30 euroa, joka sisältää 
täysihoidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Ilmoittaudu 
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.

Perheretki Santa Parkiin
lauantaina 1.12. klo 8.30–20., Rovaniemi.

Alustava ohjelma: 8.30 lähtö Karjasillan 
kirkolta, n. 11.30 ruokailu, ravintola Joulutalossa 
Napapiirillä, klo 13–16 Santa Park luolasto, 
klo 16–17 Joulupukin Pajakylä, klo 17 lähtö 
Napapiiriltä, n. klo 20 paluu Karjasillan kirkolle. 
Retken hinta: aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 
euroa, 4–12-vuotiaat 30 euroa ja 0–3-vuotiaat 
15 euroa omalla istumapaikalla. Retken 
hintaan sisältyy edestakainen linja-automatka, 
ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin ja 
tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Huom! Alle 11-vuotiaat vain aikuisen 
mukana. Retkelle otetaan 60 henkilöä 
ilmoitautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään retkikirje kaksi viikkoa ennen retkeä. 
Lisätietoja retkestä Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 
8315 932.

Perheiden joululeiri Juumassa 
14.–16.12. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

Leikimme, askartelemme ja ulkoilemme 
perheleirillä joulua odotellessa. Leirin hinta 
on 44 euroa aikuiselta ja 30 euroa 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.

Leirejä
ja retkiä

Musiikkia
kirkoissa

Puhallinorkestereiden syyskonsertti 
keskiviikkona 14.11. klo 19 Madetojan salissa. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien ja konservatorion 
puhallinorkestereiden syyskonsertti. Primoa  
johtavat Sauli Orbinski ja Laura Ronimus. 
Spiritoa Markku Korhonen ja Sauli Orbinski. 
Virtuosoa johtavat Esa Lappi ja Sauli Orbinski ja 
Viventiä Markku Korhonen ja Juha Pisto. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 euroa.

Eläkeläisten konsertti
torstaina 15.11. klo 13 Oulun tuomiokirkossa.

Eläkeläisten konsertissa esiintyvät tuomiokirkon 
kirkkomuusikot Péter Marosvári, Henna-Mari 
Sivula ja Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy.

Nuorisotyön päivystys
keskiviikkona 14.11. klo 15–17 Elohuoneella.

Piipahda tai viivähdä rupattelemaan kuulumisia tai 
istahtamaan hetki teekupposelle ja pienelle välipa-
lalle.

Nuorten avoimet ovet
keskiviikkona 14.11. klo 18–21 Elohuoneella.

Paikka, aika ja tila vain olla. Halutessasi voit pela-
ta, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret te-
kevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset 
huomioon.

Matkaeväät – Naisten päivä
lauantaina 1.12. klo 11–16 Maikkulan kappelissa.

Klo 11 Aamurukous ja avaussanat. Pastori Erja Järvi.
Klo 11.15 Ristinmerkin suojassa. Oppilaitospastori Vir-
pi Sillanpää-Posio.
Klo 11.45 Musiikki
Klo 11.50 Naisen mahdollisuudet Angolassa. Sairaan-
hoitaja, lähetystyöntekijä Eeva-Liisa Rantasuomela.
Klo 12.30 Lounas
Klo 13.30 Esitys: leirisketsejä. Karjasillan seurakun-
nan isoset.
Klo 13.45 Sisarina toinen toisillemme. Nuorisotyön-
ohjaaja Jenni Koskenkorva
Klo 14.15 Musiikki
Klo 14.20 Mitä lapsen reppuun? Perheneuvoja, per-
heterapeutti Saara Kinnunen.
Klo 15.20 Musiikki
Klo 15.30 Viikkomessu, toimittaa pastori Maija Kont-
tinen.

Lastenhoidon järjestävät pyhäkoulunopettajat ko-
ko päivän ajaksi. Lasten pyhäkoulu alkaa klo 14.15.

Diakoniapiirin myyntipöytä. Lounas 8 e, alle 12-vuo-
tiaat maksutta. Varaa käteistä rahaa ruokalippua ja 
myyjäisiä varten. Musiikki: kanttori Riitta Piippo ja 
musiikkiryhmä. Juontaa pastori Erja Järvi. Puheen-
vuorojen yhteydessä mahdollisuus keskusteluun ja 
kysymyksiin. Tervetuloa viihtymään, virkistymään ja 
jakamaan ajatuksia.

"Puhalla minut liekkiin!"
Parisuhteen seksuaalisuudesta to 8.11. klo 18, Oulujoen 
pappila. Johdantoa iloiseen parisuhdeseksiin!
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enot Oulussa 8.–15.11.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

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

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
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

Virkatodistukset

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

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

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

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Ella Melike 
Mirjami Günes, Milla Laura 
Linnea Niemi.
Karjasilta: Amanda Lilja Fe-
licia Alamäki, Oskari Heik-
ki Johannes Ellilä, Linne Tai-
na Lumia Heikkilä, Emmiina 
Maarit Heinonen, Viivi Kirsik-
ka Isometsä, Iida Olivia Isosa-
lo, Helga Maria Jaakola, Aura 
Elena Juola, Mette Matleena 
Kytöaho, Linnea Iida Aurora 
Kärki, Riina Adalmiina Mus-
tonen, Louna Adella Närhi, 
Ilona Aida Olivia Puhakka, 
Beata Elle Adette Saarinen, 
Eelis Oliver Tirkkonen, Saana 
Linnea Vesteri.
Tuira: Markus Juho Oskari 
Aho, Oona Elviira Aittokos-
ki, Niila Leo Aukusti Alanko, 
Kasperi Niklas Kovalainen, 
Ella Hilja Sofia Käyhkö, Niia 
Mariia Lehtola, Vilja Amelia 
Pigg, Vili Tuomas Pitkänen, 
Petra Pihla Ambrosa Salmela, 
Luka Jari Matias Seppänen.
Oulujoki: Minea Aava Evella 
Heikkinen, Veikka Viljo Sa-
kunpoika Huotari, Otso An-
tero Ketonen, Silva Olivia 
Koivuneva, Heta Saga Au-
rora Lehtiniemi, Vilho Iivari 
Niemikorpi, Justiina Ida Ade-
le Peltoniemi, Venne Tapani 
Pinoniemi, Enna Maria Pino-
niemi, Aatu Otto Samuli Tik-
kanen.

Vihityt
Karjasilta: Henri Keijo Saka-
ri Holmi ja Katri Margareet-
ta Määttä.
Tuira: Joni Sakari Kangas ja 
Suvi Heidi Marianne Törmä-
lehto, Pasi Antti Ilmari Sal-
mela ja Tatjana Maaria Otra-
aho, Mikko Juhani Salonen ja 
Susanna Kristiina Lämsä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elis Niilo 
Isomaa 100, Aune Margaree-
ta Väisänen 91.
Karjasilta: Irja Kaarina Eske-
linen 70, Taimi Kerttu Orvok-
ki Honkamaa 85, Paavo Nii-
lo Viljami Huotari 70, Markku 
Antero Hurskainen 60,Vap-
pu Inkeri Hinkula 83, Aune 
Marja Kärkkäinen 78, Pekka 
Martti Pirinen 37, Paavo Ola-
vi Rusko 72.
Tuira: Albert Herman Kive-
lä 83, Daniel Christian Mus-
takangas 1, Toivo Johannes 
Seppälä 81.
Oulujoki: Irja Sofia Kangas 
88.

Tule päivystäjäksi
Palvelevaan puhelimeen!
Palveleva puhelin 
kutsuu mukaan toi-
mintaan uusia päi-
vystäjiä. Tehtävänä 
on kuuntelemalla ja 
keskustelemalla tu-
kea soittajaa löytä-
mään itse elämään-
sä sopivia ratkaisu-
ja. Tärkeintä on olla 
lähimmäinen lähim-
mäiselle.

Palveleva puhelin 
kuuluu puhelinaut-
tajien kansainväliseen IFOTES-liittoon ja se on yk-
si ev.lut. kirkon vapaaehtoistyömuoto. Päivystäjät 
ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamukselli-
suuteen ja soittajan kunnioittamiseen. He kuuluvat 
kirkkoon ja suhtautuvat avoimesti kaikenlaisiin kes-
kustelunaiheisiin.

Palvelevan puhelimen päivystystyöhön kuuluu:
- osallistuminen noin 40 tuntia kestävään koulutuk-
seen
- päivystys kerran kuussa, 3 tuntia kerrallaan
- työnohjausryhmä kerran kuussa 6 kk ajan
- keskustelu on nimetöntä sekä soittajan että päi-
vystäjän osalta
- palkkiota ei makseta
- mahdollisuus osallistua valtakunnallisille neuvot-
telupäiville

Uusien päivystäjien koulutus alkaa tammikuussa 
2013. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.11. mennes-
sä: Marja Siivola, marja.siivola@evl.fi tai p. 044 3161 
559 ja Anja Kemppainen, anja.kemppainen@evl.fi 
tai p. 040 5025 010.

Isänpäivämessu
sunnuntai 11.11. klo 12 Pateniemen kirkossa.

Messun toimittaa pastori Jukka Kolmonen, avustaa 
diakoni Heli Mattila ja diakoniatyön opiskelija Tiina 
Viittala. Messussa esiintyy Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoro, jota johtaa kanttori Anu Arvola-Greus. 
Lapsille on oma pyhäkoulu messun aikana ja askarte-
lua kirkkokahvituksen lomassa. Paikalla lastenohjaa-
ja Tiina Huurre.

Messun jälkeen Tuiran missionuoret tarjoavat kakku-
kahvit. Kahvituksen lomassa voi ostaa leivonnaisia tai 
osallistua herkkukorin arvontaan. Tuotto käytetään 
alueen vähävaraisten perheiden joulumuistamiseen. 
Lisätietoja diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

Kynttilä-
tapahtuma
sunnuntaina 18.11. 
klo 17.30–19.

Itsemurhan uhrien muistopäivänä järjestetään 
kynttilätapahtumia itsemurhan tehneiden omai-
sille eri puolella Suomea. Kynttilätapahtumat 
avaavat valtakunnallisen mielenterveysviikon, 
jonka teemana on tänä vuonna voimaantuminen.

Oulussa kynttiläkulkue lähtee Rotuaarilta klo 
17.30 kohti Intiön hautausmaata (Kajaanintie 1). 
Kynttilät syttyvät valtakunnallisesti klo 18. Illan 
ohjelma jatkuu Kajaanintie 1:ssä klo 19 asti. Oh-
jelman lomassa kaikille osallistujille tarjotaan ilta-
kahvit. Illan ohjelmasta vastaavat seurakuntayh-
tymän diakoniatyöntekijät Heli Mattila ja Sirkku 
Nivala yhdessä Mielenvireys ry:n kanssa.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

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

Lasten kerhot ja laulupiiri 
normaalisti.
Perhekerho srk-talossa tors-
taisin klo 10.
Rippikoulun aloitus to 8.11. 
klo 18 seurakuntatalossa. 
Kaikki ensi vuonna rippikou-
lun suorittavat tulkaa mu-
kaan. Lisätietoa Markulta, p. 
045 2369 094.
Messu su 11.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Pikkuparkki ma 12.11. klo 
9–12. Ilmoittautuminen en-
nakkoon Siljalle, p. 043 2111 
916.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
13.11. klo 18 srk-talossa. 
Kuoroharjoitukset ke 14.11. 
klo 18.30 seurakuntatalossa.
Ystävyyden talo pe 16.11. 
srk-talossa klo 10.
Friday club pe 16.11. klo 
17.30–19 srk-talossa, 0.–4.- 
luokkalaisille. 

Omaishoitajien tapaami-
nen pe 9.11. klo 13 srk-sa-
lissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ma 12.11. klo 13 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.11. klo 18 srk-salissa.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. 

Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla, (ei 8.11.).

Tulossa: kotiseurat su 18.11. 
klo 14 Sepällä, Ylipääntie 551, 
Tervetuloa!
Maata Näkyvissä -festarit 
Turussa 16.–18.11. Reissuun 
voi lähteä yläkoululaiset se-
kä sitä vanhemmat gospel-
musiikin ystävät. Retken hin-
ta on 70 €. Ilmoittautumisai-
ka on päättynyt, mutta vii-
me hetken tiedot Sinikalta, 
p. 044 5037 080.
Rauhanyhdistys: Pe 9.11. klo 
19 raamattuluokka 5.–6. lk 
S&K Hirvasniemi ja 7.–8.-lk 
A&J Anttila. La 10.11. klo 19 
aikuistenilta ry:llä. Su 11.11. 
klo 12 pyhäkoulu I S&M Ki-
viahde II Heinänen III E&K 
Karjula ja klo 15.30 hartaus 
Lumilyhdyssä. Ma 12.11. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19.
Kuollut: Aili Elina Kuokka-
nen 90.

Hoidatko omaistasi kotona?

Tule omaishoitajien vertaistukiryhmään 
perjantaina 9.11. klo 13 seurakuntasaliin. 
Vietetään mukava kahvihetki yhdessä.

Mir ja  K a r ju la

Messu 
sunnuntaina 11.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, kanttorina Timo Ustjugov. 

– PISTELEHäN MENEMääN, 
kehottaa 103-vuotias synty-
mäpäiväsankari Aarre Ter-
vonen. Hän osoittaa kak-
kua, joka on leivottu juhla-
päivän kunniaksi. 

Oulun sotainvalidien 
veljeskodin pöydän ääreen 
on kokoontunut neljä suku-
polvea Tervosia, muita su-
kulaisia ja muutama veljes-
kodin asukas. Syntymäpäi-
väsankari puhkeaa hymyyn 
katsellessaan nuorinta Ter-
vosta, puolitoistavuotiasta 
Mikaelia. 

Tervonen on lasten ystä-
vä. Hän oli asentajana töis-
sä Oulun sähkölaitoksella 
ja sai käyttöönsä tikapuil-
la varustetun maastoauton. 
Reitin varrella asuva Tervo-
sen veljenpoika Matti halusi 
vimmatusti auton kyytiin, 
mutta se ei ollut mahdol-
lista. Jos kyytiin ei päässyt, 
seurasi hirveä huuto. Ter-
vonen vaihtoi reittiä kenties 
siksi, että ei tahtonut särkeä 
lapsen sydäntä.

Kun Tervosen veli kuoli, 
Aarresta tuli Matillekin va-
raisä. Tervosella itsellään on 
vain yksi lapsi, tytär Kaija 
Okkonen, jolla on neljä las-

ta ja kymmenen lastenlasta.

Sota ylitse 
muiden
Syntymäpäiväsankari on 
hiukan väsynyt, mutta ker-
too kuitenkin elämästään.

Sota kohoaa hänen 
muistoistaan ylitse mui-
den. Hän taisteli kaikissa 
kolmessa Suomen sodassa. 

– Ensin piti ajaa venäläi-
set pois ja sitten saksalaiset, 

Tervonen summaa.
Jatkosodassa hän osal-

listui Tali-Ihantalan taiste-
luun tykistön viestissä. Hän 
piti huolta, että kaikki tar-
vitsevat saivat puhelimia 
käyttöönsä. 

– Ei se ollut hirveän ras-
kasta, ei ainakaan meidän 
kohdalla.  Olimme liikkeel-
lä silloin, kun oli rauhallista.

Sota opetti Tervosta.
– Ihminen on pieni so-

tareissulla, hän sanoo pa-
la kurkussaan. Kyyneleet 
näyttävät olevan lähellä.

vihittiin 
tuomiokirkon kryptassa
Tervosen tytär Kaija Okko-
nen kertoo, että naimisiin 
Tervonen ehti jo ennen so-
tareissujaan. 

– Isä ja äiti vihittiin Ou-
lun tuomiokirkon kryptas-
sa ylimääräisten kertaus-

Sodassa ihminen on pieni
harjoitusten aikana vuon-
na 1939. He kävivät leeta-
kahveilla kaveriensa kans-
sa. Hääyöksi isä meni nuk-
kumaan Raatin näyttämöl-
le, johon oli majoitettu ase-
palvelukseen kutsuttuja, 
Okkonen selvittää.

Raatin näyttämö tunne-
taan nykyään NMKY:n ta-
lona. Se on rakas rakennus 
monille oululaisille.

Kaija Okkonen esitte-
lee kuvaa, jossa Tervonen 
on ikuistettuna tulevan 
vaimonsa kanssa Pattijo-
en junapysäkillä. Kysees-
sä on ensimmäinen kerta, 
kun vävyehdokas on pääs-
syt tyttären kotiin. Van-
hemmat pitivät huolta, että 
nuorella parilla ei ollut lii-
kaa yhteistä aikaa.

– Äiti haettiin kesken 
kaiken aitasta muka ha-
kemaan joesta vettä, tytär 
Kaija naurahtaa.

Muut ovat 
kloppeja
Tervosen yksi rakkaimmis-
ta kiintymyksen kohteista 
on Kitkan rannalla sijait-
seva kesämökki. Tytär huo-
mauttaa, että isä tahtoo sin-

ne vieläkin. 
– Vielä vuosi sitten käy-

tiin päiväseltään Kitkalla. 
Hän näki sinne rakenne-
tun uuden kesämökin. Mö-
kille ei ole teitä eikä sinne 
tule vesi eikä sähkö, tytär 
selostaa.

– Käyn siellä istumas-
sa ja katselemassa. On vai-
kea kulkea, kun siellä ei ole 
pikitietä, 103-vuotias huo-
mauttaa.

Tervonen on veljesko-
din vanhin asukas. Toiseksi 
vanhimmilla on mittarissa 
96 vuotta.

– Kyllähän nuo ovat 
poikasia melkein kaikki, 
103-vuotias sanoo.

Tytär kertoo, että van-
halla miehellä on murhe, 
kun kavereita ei enää ole. 
He ovat kaikki kuolleet.

PEKKA HELiN

Tervonen on 
veljeskodin vanhin 
asukas. Toiseksi 
vanhimmilla on 
mittarissa 96 
vuotta.

Aarre Tervonen täytti kunniakkaat 103 vuotta.

Pe k ka H e l i n

K a i s amar ja  Stö c ke l l
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14*
to klo 9–17
*ke 14.11. klo 9–12.

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Tuomo Nikkolan sävellys-
konsertti to 8.11. klo 20 srk-
keskuksessa. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
Hannu Niemelä. Urut Elias 
Niemelä. Kvartetti: Henna-
Mari Sivula sopraano, Anu 
Arvola-Greus altto, Mik-
ko Vehkaperä tenori ja Jyr-
ki Kauppinen basso. Solistit: 
Reijo Alatalo, Pekka Man-
ninen, Raimo Paaso ja Sau-
li Saarela. Ohjelmassa mm. 
Haukiputaan kirkon juhla-
kantaatti "Minä olen A ja O" 
sekä Koraalimotetti "Jo pian 
loppuu kiusat maan". Vapaa 
pääsy, ohjelma 5€.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 12.11. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, Kaisa 
Säkkinen, ke 14.11. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 15.11. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11 p. (08) 
5472 636.
Lähetyspiiri ti 13.11. klo 13 
Puttaan Tuvalla. 

Mielenterveysomaisten 
ryhmä ti 13.11. klo 18–19.30 
Puttaan Tuvan vieraskama-
rissa (Kirkkotie 10 C). Muka-
na 1. kerralla diakonissa He-
li Puuperä. Seuraava kerta ti 
11.12. klo 18. Ryhmän vetäjä-
nä vapaaehtoinen Hy-
vänmielen talolta. 
Tied. Hyvänmie-
len talo, San-
na Hyry, p.041 
540 2354.
Raamattupiiri 
ke 14.11. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Juttukahvila 
kaikenikäisille to 
15.11. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla, Kaisa Säkki-
nen. Kuljetuspyynnöt ma klo 
9–11 p. (08) 5472 636.
Näkövammaisen avustami-
nen -koulutus ma 19.11. klo 
12–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Kouluttajina näkövam-
maistyön diakoniatyönteki-
jä Paula Mustonen ja Näkö-

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

Kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Virasto avoinna ke 14.11. klo 
9–12.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 9.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkolla: ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talol-
la: ke klo 9.30–11. Vanhassa 
Pappilassa: ke klo 9.30–11. 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa: ti klo 9.30–11 ja 
to klo 9.30–11.30. Li-
säksi Kokkokan-
kaan seurakun-
takeskukses-
sa perhepäi-
vähoitajien ja 
hoitolasten 
perhekerho pe 
klo 9.30–11. 
Kirkkokuoro ke 
14.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 14.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa, vierai-
lijana toiminnanjohtaja Allan 
Armas Lindberg, Pohjois-Suo-
men Romanit ry. Seurakun-
tapiiri to 15.11. alkaen klo 12 
kahveilla, klo 13 hartaus.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
työikäisille naisille ke 14.11. 

vammaisten Keskusliiton se-
nioripalvelun toiminnanoh-
jaaja Heidi Siira Oulusta. Ilta-
päivä on tarkoitettu vapaa-
ehtoisauttajille sekä henki-
löille, joille aihe on ajankoh-
tainen omassa elämässä. Ilm. 

9.11. mennessä Jo-
hanna Kerolalle, 

p. 045 1393 993.
Puttaan Tupa 
avoinna tors-
taisin ja per-
jantaisin klo 
12–14. Yhdes-

säolo on vapaa-
muotoista. Käsi-

töitä, kortteja, ad-
resseja, mehuja ja hillo-

ja myytävänä Puttaan Tuvan 
aukioloaikoina.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: aikuistenil-
ta la 10.11. klo 18 ry:llä, isän-
päiväseurat su 11.11. klo 17 
ry:llä. Kello: raamattuluok-
ka pe 9.11. klo 17.30 ry:llä, 
huutokauppaompeluseurat 
pe 9.11. klo 18.30 ry:llä, isän-
päiväseurat su 11.11. klo 17 
ry:llä, päiväkerho ma 12.11. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: raa-
mattuluokka isot ja pienet pe 
9.11. klo 17.30 ry:llä, kuukau-
simyyjäiset pe 9.11. klo 18.30 
ry:llä, päiväkerhot ti ja ke klo 
17.30 ry:llä, sisarilta to 15.11. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastetut: Iiro Eemil Kurkela, 
Eetu Olavi Kovalainen.
Kuolleet: Martta Esteri Nou-
siainen 92, Tauno Juhani Su-
tinen 70.

klo 16 ry:llä. Tiistaikerho ti 
13.11. klo 12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.11. klo 19, 
Eteläranta 6. Seurat su 11.11. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Siiri Lyydia Ylimäki. 
Eetla Seelia Asikainen. Joona 
Samuli Kristian Varpuharju. 
Enni Sofia Saukko. Aino Hel-
miina Kultalahti.
Vihityt: Mika Petteri Karja-
lainen ja Heli Merja Elisa Lei-
viskä.
Kuollut: Juuso-Petteri Isovii-
ta, 2 kk.

klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Varttuneet to 15.11. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Naisten piiri to 15.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Miesten piiri to 15.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Palveluryhmä ulkoilee Ho-
vilakodin asukkaiden kanssa 
pe 16.11. klo 13.30.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 

www.kempeleen-
seurakunta/kou-

lulaiset. 
Nuoret: Nuor-
ten illat tors-
taisin klo 
19 Vanhas-
sa pappilas-

sa. Yöpappi-
la pe 9.11. klo 20 

Vanhassa pappilas-
sa. Raamis ke 14.11. klo 

18.30 Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 8.11. klo 19 ra-
dan länsipuoli: Hintsala Heli 
ja Lasse, Roinilantie. Raamat-
tuluokat pe 9.11. klo 18 4.–5.- 
lk Karvonen, Porttilyhdynku-
ja 1. 6.–7.-lk Alakärppä, Sade-
pisara 1. Nuortenilta pe 9.11. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 11.11 

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 11.11. klo 11–14 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Salaattipöytä, 
lämmin ruoka, 

täytekakkukahvit. 

Hinta 12 €, 7–12-v. 6 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi. 
Tuotto oman seurakunnan lähetystyöhön. 

Tervetuloa koko perheellä! 

Kempeleen 
seurakunnassa 
alkaa läheisensä 
menettäneille

Sururyhmä 
pe 9.11. Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 
Soile Pakkanen, 
p. 040 7790 367 
tai Teemu Riihimäki, 
p. 040 7790 308.

Mielenvirkistykseksi 
retki Haaparantaan 

keskiviikkona 21.11. 

Hinta 10 euroa/hlö, sis. matkat.
Maksu peritään linja-autossa. 

Ruokailut jokainen huolehtii itse. 
Lähtö kirkonpihasta klo 10, paluu n. klo 18. 
40 nopeaa ilmoittautujaa mahtuu mukaan!

Ilmoittautumiset 14.11. mennessä 
Ritva Peltoniemi, p. 050 3675 752 tai 

Heli Puuperä, p. 040 5898 362.

Raamattu- ja 
keskustelupiiri 

työikäisille naisille 
keskiviikkona 14.11. 

klo 19 Kokkokankaan 
seurakunta-
keskuksessa.

Mielenterveys-
omaisten ryhmä 

tiistaina 13.11. 
klo 18–19.30 

Puttaan Tuvan 
vieraskamarissa.

Haukiputaan seurakuntakeskuksen urut 5 vuotta

Urkumaraton 

pe 9.11. klo 20–23 Haukiputaan srk-keskuksessa. 
Hannu Niemelä 20–20.15
Kaisa Säkkinen 20.15–20.30
Elias Niemelä 20.30–21
Péter Marosvári 21–21.45
Kalevi Kiviniemi 22–23

Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.
Kahvitarjoilua 
pientä korvausta vastaan.

Kirkon urkujen 
peruskorjauksessa 
poistettiin muutamia 
kymmeniä vanhoja 
urkupillejä, jotka 
myydään yksitellen 
urkumaratonin yhteydessä.

Oletko menettänyt 
sinulle läheisen ihmisen?
Sururyhmässä sinulla on tilaisuus kohdata 
menetyksestä johtuvia tunteita 
ja surra omalla tavallasi. 
Ensimmäinen kokoontuminen 
keskiviikkona 14.11. 
klo 18–19.30 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa. 
Lisätiedot: Heli Puuperä, 
p. 040 5898 362 ja 
Jari Flink, p. 050 3215 472.

Voima Jumalalta 
-seurakuntatapahtuma 

16.–18.11. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Viikonlopussa mukana mm. Kari Kourilehto 
Espoosta, Anja ja Paavo Korteniemi Pellosta, 

Pekka Rehumäki, Paulus Pikkarainen, Pia Rättyä, 
Elisa ja Mikko Tuohimaa, Hilkka ja Keijo Kaikkonen 

sekä Versot Kempeleestä. 

ks. päivien ohjelma 
www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat
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Juttunurkka 
ma 12.11. 

klo 10–13. Jäälin 
kappelilla. 

Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka. 

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
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

Diakoniatoimistot:
Kirkonkylä/
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos/Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Hyvän mielen kädentaito-
ryhmä to 8.11. klo 11 Jää-
lin kappelin neuvotteluhuo-
neessa. Ryhmä on kai-
kenikäisille askar-
telusta kiinnos-
tuneille. Ryhmä 
aloittaa kahvi-
pusseista tehtä-
villä töillä. Ryh-
mä on uusi, jo-
ten tule ideoi-
maan sen toimin-
taa. Ohjaajana va-
paaehtoistyöntekijä Lei-
la Heikkinen. Tied. Jaana, p. 
040 5793 248.
Juttunurkka ma 12.11. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-

ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 12.11. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 12.11. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuone. 
Diakonia-ystäväpiiri ma 
12.11. klo 13 Kolamäen ker-

hohuoneella.
Kotirinteen juttu-

piiri ti 13.11. klo 
13–15. Kotirin-
teen kerho-
huone (Mänty-
kuja 2).
Naisten kasvu-

ryhmä ke 14.11. 
klo 14 keilaamaan, 

Pelixir Alppila. Kyyti-
asioissa yhteys Seija, p. 040 

5793 247 tai Miia, p. 050 3796 
711.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 13.11. klo 12–14 Suvelas-

Hartaus to 8.11.  klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lähetysvintti ma 12.11. klo 
12–14.
Jussilan kerho 12.11. klo 13 
kerhohuoneessa. Mukana 
diakonissa-opiskelija Tarja 
Hackzell.
Seurakuntakerho 14.11. klo 
12 seurakuntatalolla. ”Ter-
veiset Roomasta”. Mukana 
Sinikka ja opiskelija Tarja.
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta ti 13.11. klo 17–20. Osal-
listutaan ”Muistisairaan käy-
tösoireet” geriatri Maisa Kar-
julan luennolle Pakkalansali, 
Oulu. Lopuksi oma teehet-
ki. Ilmoita 8.11. mennessä, p. 
044 7521 226.
Kuorot: 14.11. ei kuorohar-
joituksia.
Hartaus to 15.11. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Gospelmessu nuortenillan 
tilalla 8.11. klo 18 Vanamossa.
Isoskoulutusta ke 14.11. klo 
16.30 uusille isoille ja klo 18 
toisen vuoden isoille Nuori-
soNurkassa.
Nuortenilta to 15.11. klo 18 
NuorisoNurkassa.

Perhekerhot:  Koti-Pietiläs-
sä ti 13.11. klo 9.30. Psykologi 
Laila Vainio: Miten vahvistua 
vanhempana? Lastenohjaa-
ja Ari mukana kerhossa. Va-
namossa ke 14.11. klo 9.30. 
Psykologi Laila Vainio: Miten 
vahvistua vanhempana? 
Partio: Pe 9.11. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. La 
10.11. Waarien 30-vuotisjuh-
la. Kutsu. 12.–15.11. Make 
neuvottelupäivillä. 16.–18.11. 
Make vapailla. To 19.11. Ake-
lat Sailalla klo 19. Ke 21.11. 
Mafeking 3. Kotikololla klo 
18–20.30. Pe 23.11. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17. Pe 23.11. Hallitus Kotiko-
lolla klo 18–20. Yhteystiedot: 
www.niittykarpat.fi, mark-
ku.korhonen@evl.fi,   p. 044 
7521 223.
RY:n toimintaa:  Raamattu-
luokka  (7.–8.) pe 9.11. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (5.–6.) la 10.11. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 11.11. klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Milja Riitta Huovi-
nen, Vieno Suometar Kinnu-
nen, Henja Anna Ilona Ran-
tala.

sa. Kerho on tarkoitettu kai-
kille kiiminkiläisille eläkeläi-
sille. Kerho alkaa ruokailul-
la hintaan 4 €. Kerhoon on 
ilmainen kuljetus. Kuljetus-
pyynnöt Seijalle, p. 040 5793 
247. Lämpimästi tervetuloa 
vanhat ja uudet kerholaiset!
Seniorilaulupiiri to 15.11. 
klo 12 seurakuntakeskukses-
sa. Tervetuloa kaikki, jotka 
olette kiinnostuneita yhdes-
sä laulamisesta! Mukana Er-
ja Haho ja Sari Wallin. 
Naisten saunailta to 15.11. 
klo 18 Suvelan saunaraken-
nus.
Ikääntyvän näkövammaisen 
avustaminen -koulutus ma 
19.11. klo 12–16 Haukiputaal-
la. Ilmoittautuminen Seijalle 
15.11. mennessä, p. 040 5793 
247. Kyyti sovitaan ilmoittau-
tuneiden kanssa. 
Sururyhmä ke 21.11. klo 
17.30–19. Ryhmä on tarkoi-
tettu omaisensa menettä-
neille. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset vs. kirkkoherra Juha 
Tahkokorvelle, p. 040 7203 
246 ja diakoni Erja Haholle, 
p. 040 0775 164.
Lastenparkki tiistaisin klo 
9–11, sekä torstaisin klo 12.30 

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut:
Neea Kristiina Tapio, 
Jessica Amanda 
Emilia Korsström, 
Jenina Hertta 
Unelma Jussila.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu sunnuntaina 11.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saarna Ulla Nyyssönen, kanttori Sari Wallin.
Messu sunnuntaina 11.11. klo 13 Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Juha Tahkokorpi, saarna Ulla Nyyssönen, kantto-
ri Sari Wallin.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan 
valmistelemaan 

Tuomas-messua? 
Vapaaehtoisia tarvitaan rukousavustajiksi

 tai muihin tehtäviin. 
Ota yhteys srk-pastoriin, p. 044 7521 231.

Lähetystyö 
on koko seurakunnan työtä. Koko seurakunta ponnis-
taa työhönsä Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäs-
kyn mukaan.
Tänä syksynä Kiimingin seurakunnassa lähetyspiiri ko-
koontuu joka toinen tiistaipäivä Montin-salissa klo 13 
noin 20 henkilön voimin ja lisää mahtuu. Tervetuloa!
Kristittyjen yhteinen Raamattu ja rukouspiiri kokoon-
tuu joka toinen tiistai Jäälin kappelilla ja joka toinen 
tiistai solutoimintana kodeissa klo 18 noin 30 hlön voi-
min ja rukoilijoita tarvitaan edelleen! Lämpimästi ter-
vetuloa mukaan!
Kätevät kädet -askartelupiiri kokoaa keskiviikkoiltai-
sin käsityön harrastajia askartelemaan lähetyksen hy-
väksi joko itselle tai toisille. Tule sinäkin valmistelemaan 
joulumyyjäisiin käsitöitä klo 18 Montin-saliin.
Kuukauden ensimmäisinä sunnuntai-iltoina klo 18 pi-
detään yhteiskristillisiä Sanan ja Rukouksen iltoja Jää-
lin kappelilla. Mukana puhujia seurakunnista ja vierai-
lijoita, paljon musiikkia ja lopuksi kirkkokahvit. Sydä-
mellisesti tervetuloa!

–15. Ilmoittautumiset ma–ke 
klo 15 mennessä, p. 040 0835 
374/ lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelilla perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 13.11. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
kahvikupposen äärellä.
Parisuhdeilta Oulujoen pap-
pilassa torstaina 8.11. klo 18 
alkaen. Aiheena ”Puhalla 

mut liekkiin”, keskustelua pa-
risuhteen seksuaalisuudesta.
Varttikirkko ja yökahvila 
pe 16.11. klo 18.30–22 Jäälin 
kappeli.
Kirkkokuoro to 15.11. klo 
18.30 Jäälin kappeli.
Eläkeläistenkuoro pe 16.11. 
klo 10 seurakuntakeskuksen 
sali. Johtajana Tuomo Nik-
kola.
Raamattupiiri to 15.11. klo 
10 Vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
11.11. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Timo Aho ja Antti Im-
piö.
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klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 14.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 15.11. klo 13 seurakun-
tatalossa, loka-joulukuun 
aikana 65-, 70-, 75-, 80- ja 
85-vuotta täyttäville. Kutsu-
tut, tervetuloa yksin tai per-
heenjäsenen/ystävän kanssa.
Hartaus ja ehtoollinen to 
15.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Kansanlauluilta to 15.11. klo 

Seurakunnissa tapahtuu 8.–15.11.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

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

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

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

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Herättäjän kirkkopyhä su 
11.11. klo 10 Kempeleen kirk-
ko, messu kahvi ja seurat.
Perhekerhot ti 13.11. klo 
9.30–11 Varjakan työnväen-
talolla ja ke 14.11. klo 9.30 
–11 Repussa.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ke 14.11. klo 
9–10.30 Vattuku-
jalla.
Kyläkamarin 
lauluhetki ke 
14.11. klo 12.
Hartaus ke 
14.11. klo 
13.30 Salon-
kartanossa.  
Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho 
to 14.11. klo 11 seurakun-
tatalolla. Päivi Pulkkinen.
Lähetysilta ke 14.11. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2.
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Musiikkikerho to klo 15 Re-
pussa. 
Uusi ääni to klo 18 seurakun-
tatalolla.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja Kir-
siltä, p. 040 5573 576. 
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille  maanantaisin 
klo 16–19. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-

Hartaushetket to 8.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
8.11. klo 14 Vire kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Isä-lapsi-ilta to 8.11. klo 18 
Koortilassa.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 12.11. klo 12 Aune Kivi-
rannalla, Leena Leskelä, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ti 13.11. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Herättäjän seurat ti 13.11. 
klo 19 Hilkka Konnulla, Aho-
tie 6, puhujina Sauli Typpö, 
Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 14.11. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Aiheena kansainvälisyys, 
Pekka Kyllönen, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. Arvonta!
Niittypirtin kerho ke 14.11. 

Lähetyslounas 
sunnuntaina  

11.11. klo 11–14 
seurakuntatalolla. 

Tervetuloa! 
 

19 Kylmälänkylän kappelis-
sa, Ossi Kajava, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. Tulkaa mu-
kaan laulamaan tai kuunte-
lemaan!
Iltahartaus to 15.11. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Kuorot: ke 14.11. klo 16 lapsi-
kuoron harjoitus Hyrkin kou-
lulla.
Lapset/perheet: Perheker-
ho tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen srk-salissa,  keski-
viikkoisin klo 12–14 Päivärin-
teen srk-salissa ja klo 15–17 
Kylmälänkylän kappelissa se-
kä parillisten viikkojen tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Isä-lapsi-il-
ta to 8.11. klo 18 Koortilassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta rippikou-
lulaisille to 8.11. klo 17–18.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 9.11. klo 16–18. 
Nuortenilta pe 9.11. klo 18–
20 srk-talon alakerrassa. Yö-
kahvila Valopilikku la 10.11. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Isos-
koulutus ke 14.11. klo 18–20 
Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 

Samuli Edelmann – 
Hiljaisuuden valo -kirkkokonsertti 

tiistaina 20.11. klo 19 Muhoksen kirkossa. 
Liput 20 €, ennakkomyynti lippupalvelusta sekä 

Muhoksen kirjastokahvilasta.

keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja 
Sannalta, p. 044 7453 851. 
Teemakerho tiistaisin klo 16–
17.30. Kts. lisätietoja netistä. 
Alkaa syyskuun alussa. Ryh-
miin pitää ilmoittautua etu-
käteen. Teemoina mm. ki-

tarakomppaus, ak-
varellipiirustus 

ja pikkuleipien 
teko. 
Reppu-ilta 
eli nuorten 
yökahvila yli 
12-vuotiaille 

perjantaisin 
klo 18–23. Mah-

dollisuus iltapa-
lan syöntiin, pelaa-

miseen, soittamiseen ja 
porisemiseen. Paikalta löytyy 
apua tarvitsevalle ja kuunte-
lija. Loppuu hartauteen klo 
22.45–23.
Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruokai-
lu pe 9.11. klo 17 isänpäivä-
myyjäiset klo 18.30, isien ja 
poikien ilta: ”Hän kääntää 
isien sydämet lasten puo-
leen ja lasten sydämet isien 
puoleen”, Markku Seppänen. 
Raamattuluokka I  su 11.11. 
klo 12 ry, raamattuluokka II 
Kylänpuoli, ja Keskikylä ry. 
Karhuoja; Pekka Tahkola, 
seurat klo 16 Niilo Rauhala, 
Jorma Vuorma. Lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja; Turtiolla, 
Karhuojantie. Oulun seudun 
alueellinen nuortenilta Ou-
lunsalon ry pe 16.11. klo 19 
”Omantunnon hoitaminen”, 

Parisuhdeviikonloppu
pe 16.11. klo 18–20, la 17.11. klo 10–16, su 18.11. klo 10–16

Viikonlopun hinta 10€ / hlö, jolla katetaan osa  ruokailukustannuksista. Ei ryhmäkeskus-
teluja. Kurssin vetäjinä toimivat Väestöliiton parisuhdeohjaajat ja Suomen ev.lut. kirkon 
papit  Päivi Liiti ja Jaakko Syynimaa.

Ilmoittautumiset pe 9.11. mennessä Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
riitta.markus-wikstedt@evl.fi.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

maanantaina 19.11. klo 18 toimintakeskuksessa. 
Tervetuloa!   

Hannu Tuohimaa.
Salonpään ry: Sunnuntailou-
nas ja seurat su 18.11. klo 13.
Kastetut:  Nico Niklas Tapa-
ni Pieksä, Akseli Eemil Mäki-
Asiala.

Tule aloittamaan uusi vuosi sulattelemalla 
jouluherkkuja hauskasti: tuet nuorisotyötä!

ZUMBA MARATHON 1,5 h
Ohjaaja: Minna Lukkari
Paikka: uimahallin liikuntasali, Muhos
Aika: torstai 3.1.2013 klo 17–18.30
Liput: 10€ / 5€ (alle 18-v. & opiskelijat & työttömät)
Lippuvaraukset: rainer.vaananen@evl.fi p. 040 5851 057 
Ennakkolippujen myynti käteisellä muhoksen seurakun-
tatalolla 9.11, 16.11 ja 30.11 klo 16–18.
Yhteistyössä: Muhoksen seurakunta & muhoksen kunta /
vapaa-aikapalvelut. ikäraja 13-v.!
Tapahtuman tuotto menee lyhentämättömänä muhoksen 
seurakunnan ”girls in action”-ryhmän kansainvälisyyspro-
jektin hyväksi. Tervetuloa mukaan hikoilemaan hyvän asi-
an puolesta!

klo 6.30. Perhekerho to 15.11. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 8.11. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. La 10.11. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 4.–6.-lk 
Romppainen, Niirasentie 27 
ja 7.–8.-lk Mehtälä, Karhun-
tie 60. Klo 19 nuortenilta Ala-
saarela, Pikkumatinkuja 9. 
Su 11.11. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 12.11. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 15.11. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: K. Kerä-
nen, Mäntyarontie 80 ja V. 
Pirnes, Kursuntie 10.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 9.11. klo 19 pien-
ten raamattuluokka Räisä-
nen, Päivärinteenpolku 2. 
La 10.11. klo 10 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 isojen raamat-
tuluokka Mehtälä, Karhuntie 
60 ja nuortenilta Alasaarela, 
Pikkumatinkuja 9. To 15.11. 
klo 18.30 sisarilta.
Kastettu: Kalle Uljas Aukus-
ti Pellinen, Antti Joel Oskari 
Saarenpää, Elias Olavi Tork-
keli.

Lähetyslounas 
sunnuntaina 11.11. klo 11–14 seurakuntatalolla. 
Menu: Lihakeitto talon tapaan ja täytekakkukahvi.
Hinta 12 euroa, lapset 5 euroa, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Tervetuloa!
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Järjestää työtoiminta ja seu-
rakunta.
Nuortenilta pe 9.11. klo 19 
ry:llä. Sosiaalinen media.
Uuraisten myyjäiset la 10.11. 
klo 18 ry:llä.
Seurat su 11.11. klo 16 ry:llä.
Herättäjän seurat ti 13.11. 
klo 13 Nestorissa, Matti Nuo-
rala ja Tuomo Ruuttunen.
Kirkonkylän diakoniailta ti 
13.11. klo 18 Kaija ja Aatu Nis-
kasella, Viikatetie 20 B.
Eläkeliiton päiväkahvitilai-
suus ke 14.11. klo 12 srk-ta-
lossa. 
Opistomyyjäiset ke 14.11. 

klo 18.30 ry:llä.
Hartaus to 15.11. klo 10 Nes-
torissa.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 8.11. klo 
13 Rauhalassa. 
Nuortenilta to 8.11. klo 17–
18.30 Nuppulassa. 
Julkaisuilta pe 9.11. klo 19 
ry:llä.
Syöpäkerhon kirkkopyhä su 
11.11. Messu klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja pientä ohjel-
maa srk-talossa. 
Eläkeliitto ti 13.11. klo 11 srk-
talossa.

Lasten ja lastenmielisten 
virsilauluilta ti 13.11. klo 
18.30 srk-talossa. Mukana 
Rantsilan Stellat. Tarjoilu lap-
sikuorotyön hyväksi. 
Veteraanikuoro ke 14.11. klo 
11 srk-talossa.
Herättäjän seurat ke 14.11. 
klo 19 Sisko ja Seppo Juntu-
sella Wilppolassa, Wilppo-
lantie 2, Ulla Säilä, Hannu 
Lauriala, Sauli Typpö ja Sai-
la Karppinen.
Ehtoollishartaus pe 16.11. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 16.11. klo 
19 ry:llä.

Kuorot ja kerhot kokoontu-
vat ohjaajien ilmoittamina ai-
koina.

Seurakuntakaruselli rippi-
koululaisille la 10.11. klo 9–14 
Pulkkilassa ja Rantsilassa se-
kä la 17.11. klo 9–14 Kestilässä 
ja Pyhännällä. Karuselli alkaa 
klo 9 kirkoista. Seurakuntaka-
ruselliin osallistuvat kaikki rip-
pikoulun vuonna 2013 käyvät 
nuoret. Karuselli kuuluu seu-
rakuntaantutustumisjaksoon.  

KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 9.11. klo 
10 srk-talossa. 
Ompeluseuramyyjäiset pe 
9.11. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 14.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Nuortenilta to 15.11. klo 17 
kerhokodissa. 
Virsilauluhetki pe 16.11. klo 
13 Pihlajistossa.
Julkaisuilta ja ompeluseurat 
pe 16.11. klo 19 ry:llä.
Jouluruokailu ke 28.11. klo 12 
kestisille yli 70-vuotiaille ja
perhekerholaisille seurakun-
takodissa. Joululehteä ei tä-

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

Nuttupiiri to 8.11. klo 16 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Seurakuntakerho ti 13.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la. Fysioterapeutti Eila Maa-
lismaa vierailee kerhossa.
Aamukammari ke 14.11. klo 
9 poikkeuksellisesti Pömiläs-
sä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 15.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.

Nuorten ilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talol-
la, ma 12.11. klo 18 Murron 
kerhotilassa, ti 13.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Nuorten yökahvila pe 9.11. 
klo 18–23 Nuokkarilla.
Isoskoulutus ma 12.11. klo 
16.30–19 seurakuntatalon 
takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 8.11. klo 19 
Lumiaholla, Heinäkuja 17. 
Aviopuolisoilta la 10.11. klo 
18 ry:llä. Hartaus su 11.11. klo 
14.30 VillaTyrnissä.

nä vuonna toimiteta kotei-
hin. Ruokailu- ja kyytijärjeste-
lyjen vuoksi ilmoittautumiset 
ke 21.11. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p.  020 7109 860.
Kuollut: Erkki Henrikki Lei-
viskä 87.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 13.11. klo 
12 Väinölässä. 
Hartaus pe 16.11. klo 14 Vaa-
rintalolla.
Ompeluseurat pe 16.11. klo 
19 Ismo ja Marjaana Sääre-
lällä.

PuLKKiLa
Hartaus pe 9.11. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Raamattuluokka pe 9.11. klo 
19 ry:llä.
Miestenilta la 10.11. klo 20 
ry:llä.
Seurakuntakerho to 15.11. 
klo 12 srk-talossa.  

PYHänTä
Avoimet ovet to 8.11. klo 12 
työtoiminnassa, Antintie 6. 
Tule tutustumaan eri teelaa-
tujen maailmaan. Arvontaa. 

Mikael Kokko: 

Valo loistaa 
pimeydessä

monologinäytelmä Johanneksen 
evankeliumista sunnuntaina 11.11. 

klo 13 Pulkkilan kirkossa.

Järj. Pulkkilan kappelineuvosto / 
Kansan raamattuseura.

Perhetapahtuma 
lauantaina 17.11. klo 10–15 Tyrnävän seurakuntatalolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia lapsiperheitä viettämään yhteistä päivää 
Tyrnävän seurakuntatalolle ja Tyrnävän kirkkoon.

Ohjelmassa on seuraavaa:
Klo 10  Alkuinfo ja hartaus
Klo 10.15 Vanhemmille: Luento/keskustelu, jonka aiheena on: Vanhemmuuteen 

kasvaminen; Vanhemmuuden tukeminen; Jaksaminen arjessa
  Luennoitsija: perhe- ja psykoterapeutti ja psykodraamaohjaaja 
  Teija Pirnes-Hyvönen
Klo 10.15 Lapsille: Omaa ohjelmaa mm. leikkiä, laulua ja askartelua
Klo 12 Ruokailu
Klo 12.45 Vanhempien ja lasten oma ohjelmaa jatkuu. 
  Lapset ulkoilevat sään salliessa
Klo 13.30 Siirtyminen Tyrnävän kirkkoon
Klo 14  Perhejumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa

Tapahtuma on perheille ilmainen.
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600 tiistaihin 13.11. 
mennessä. Ilmoittautua voi myös perhekerhossa.

Tapahtumaan 
voidaan ottaa 
maksimissaan 
50 alle 7-vuotiasta 
lasta. Myös 
vanhemmat lapset 
ovat tervetulleita 
tapahtumaan.

Kiimingin poikakuoro Pohjantähdet 
konsertoi sunnuntaina 18.11. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Johtaa Ulla Metsänheimo. Ohjelmassa on muun muassa osia Antonio Vivaldin Gloria-kuo-
roteoksesta, Alessandro Scarlattin motetti "Exultate Deo" (Ylistäkää Jumalaa), W.A. Mo-
zartin Halleluja sekä kokoelma hengellisiä lauluja. Konsertissa kuullaan myös mieskvar-
tettilaulua ja laulusolisteja.

sunnuntaina 11.11. 
klo 11.30–13.30 

Tyrnävän srk-talolla 
lähetyksen 

hyväksi. 

Lihamureke, 
täytekakkukahvit. 

Hinta aikuisilta 
6 euroa ja 

lapsilta 
3 euroa. 

Alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. 

Lapsille lelunurkka.

Isänpäivälounas 

Lue juttu s. 4.
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Siirsin Maijan tarinan lukemista useita kuu-
kausia. Kesän alussa luin asiantuntija-artik-
kelit ja lokakuussa vihdoin koko kirjan. Ai-
emmin en uskaltanut. 

Kirja Maijasta on kaikessa kauheudessaan vii-
me kädessä selviytymistarina. Itseäni hämmästyt-
ti Maijan vahvuus, se kuinka hänestä kasvoi kaik-
kien traumaattisten kokemusten jälkeen nainen, 
joka lopulta uskalsi vaatia itselleen oikeudenmu-
kaista kohtelua.  Hänestä tuli suurperheen äiti, jo-
ka iloitsi lapsistaan. 

Myös Maijan usko hyvään Jumalaan oli puhut-
televaa.  

Kirjan asiantuntija-artikkelit olivat minulle jol-
lakin lailla lohduttavia: on kuitenkin sanoja, joilla 
käsittää maailma, hyvä ja paha siinä. On lohdullis-

ta, että on ihmisiä, jotka puhuvat niidenkin suulla, 
joilta oma ääni on kadoksissa. He sanoittavat asioi-
ta, jotka yleensä mieluummin piilotetaan.

Siksi Maijan tarina kannattaakin lukea. Että ei 
menisi enää piiloon. 

Vaikka puolustusmekanismit kehottaisivat sul-
kemaan silmät ja nostamaan kädet korville, on tär-
keää ymmärtää, että se on väärä tapa toimia. Oi-
keampaa on kohdata läheisen hätä. 

Tämä ei koske pelkästään seksuaalisen hyväksi-
käytön uhreja, vaan kaikkea särkyneitten kohtaa-
mista. Paha ei poistu siitä vaikenemalla. 

MAiNA SEPPÄLÄ
yhteiskuntatieteiden opiskelija, Joensuu

Hätähuuto sai palkinnon
Ortodoksisen kirkon 
arkkipiispa Leo on 
valinnut tutkija Johanna 
Hurtigin ja pastori Mari 
Leppäsen toimittaman 
Maijan tarinan Vuoden 
kristilliseksi kirjaksi 2012. 
Mari Leppästä kirja 
vahvisti luottamaan 
siihen, että Kristus on 
särkyneen ihmisen voima.

Arkkipiispa Leolla oli 
omat perustelunsa, mik-
si Maijan tarina on hä-
nen mielestään vuoden 

kristillinen kirja. Mari Leppä-
nen, miksi sinun mielestäsi kir-
ja Maijasta ansaitsee tulla huo-
mioiduksi tällä meriitillä?

– Maijan tarina on osa yhteis-
kunnassa ja uskonnollisissa yh-
teisöissä käytyä keskustelua las-
ten asemasta ja seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä. Kirja on uhrin pu-
heenvuoro ajankohtaiseen kes-
kusteluun. Se on hätähuuto, jo-
ka on antanut välineitä ymmär-
tää tätä kipeää ilmiötä ja todelli-
suutta, joka olikin tässä aivan lä-
hellä, eikä jotakin pahaa jossain 
kaukana.

– Minun on helppo yhtyä Leon 
perusteluun "hyvän puolesta, pa-
haa vastaan". Maijan tarina nostaa 
esille uskonnollisen yhteisön kipu-
kohtia. Se on kertomus siitä, että 
vaikka ihminen voi tehdä toisel-
le monenlaista pahaa Jumalankin 
nimissä, henkilökohtaista suhdet-
ta Jumalaan se ei silti välttämättä 
vie, vaikka paljon särkeekin. 

– Minusta Maijan tarina on 

puhutteleva kertomus siitä, mi-
ten Kristus on särkyneen ihmi-
sen voima.

 
Nyt kun kirjan julkaisusta on 
kulunut jo aikaa, onko kirja Mai-
jasta muuttanut jotakin sinussa 
ja vanhoillislestadiolaisessa liik-
keessä?

– Maijan kokema todellisuus 
oli minulle vieras. Se, että olen ol-
lut mukana tekemässä kirjaa, tu-
tustunut Maijaan, kuullut hänen 
elämäntarinansa ja monia muita 
tarinoita, on muuttanut minua. 
Usein mietin sitä, mistä kaikesta 
ihminen oikein selviää: Maija on 
pystynyt rakentamaan elämään-
sä ehyemmäksi kaiken kokeman-
sa, torjutuksi tulemisen ja ohitta-
misen jälkeenkin. Usko Jumalaan 
on ollut hänen voimansa.

– Vaikka Maijan kokemukset 
olivatkin minulle vieraita, tunnis-
tin toki monia vanhoillislestadio-
laisessa yhteisössä vaikuttavia toi-
mintatapoja ja rakenteita. Surul-
lista ja kipeääkin on ollut se, että 
tämän kirjaprosessin kautta niitä 
on tullut myös itse elettyä todeksi.

– Kirja on osaltaan vienyt van-
hoillislestadiolaisen herätysliik-
keen kipeän todellisuuden eteen 
ja avannut silmiä. Samaan aikaan 
kun herätysliike ja sen vahva yh-
teisöllisyys ja perhekeskeisyys 
ovat olleet toisille turvallinen kas-
vualusta, osalle liikkeen jäsenis-
tä oma yhteisö on ollut turvaton 
ja paha.

– Toivoisin, että vanhoillis-
lestadiolaisessa herätysliikkees-
sä keskusteltaisiin nyt siitä, mil-
lainen on turvallinen uskonnol-
linen yhteisö ja terve uskonnolli-

suus. Jotta liike ja yksilöt voisivat 
kaikesta tästä tervehtyä, on kipu 
ensin tunnistettava. Liikkeessä 
on tehty paljon asioita turvallisen 
lapsuuden puolesta, mutta jos-
tain syystä emotionaalinen viesti 

on vielä usein torjuva. Ongelmat 
on tunnistettava, anteeksi pyytä-
minen tervehdyttää ja virheiden 
korjaaminen ja vastuunkantami-
nen parantavat.

Kerro jokin mieleesi jäänyt pa-
laute, jonka olet saanut Maijan 
tarinasta?

– Kirja on rohkaissut monia 
vastaavaa kokeneita kertomaan 
tarinansa. Ne ovat jättäneet vah-
voja jälkiä minuun.

Onko kristillisyyden piirissä mi-
tään tarinaa, joka olisi yhä niin 
tabu, ettei aiheesta voi tehdä kir-
jaa?

– Uudet ajat paljastavat aina 
uusia tabuja. Ei pahuus meistä ih-
misistä häviä mihinkään eikä tä-
mä maailma muutu pelkästään 
hyväksi.

RiiTTA HiRvONEN

Kirja rohkaisi kohtamaan hädän

Palkitut Mari Leppänen (vas) ja Johanna Hurtig.           Maijan tarina, Kirjapaja 2012. 

Maya Nepal on vapaaeh-
toisjärjestö, joka ylläpi-
tää lastenkotia Bhakta-
purissa, Nepalin pää-

kaupungin Kathmandun lähis-
töllä.  Yhdistys tukee myös viiden 

Home:n, jonne suurin osa lapsis-
ta pelastettiin.

– Byrokraattisista syistä osa 
lapsista jäi kuitenkin korruption 
ja väkivallan uhreiksi, Pelkonen 
sanoo.

Ajatus Maya Nepalin perusta-
misesta syntyi seuraavana vuon-
na Johanna Mikkosen toisella vi-
siitillä Nepaliin. Loputkin lapset 
haluttiin saada turvaan.

– Maya Nepal ry rekisteröitiin 
keväällä 2007. Meg’s Children 
Home:n rinnalle perustettiin Ma-
ya Nepal -koti, jonne on kotiutu-
nut pikkuhiljaa lapsia eri tavoin 
haavoittavista olosuhteista, Pel-
konen kertoo.

Seurakunnat
arvokas apu
Maya Nepal kerää varoja muun 
muassa jäsenmaksuilla, kuukau-
silahjoituksilla sekä järjestämäl-
lä konsertteja.

– Opiskelen musiikinopetta-
jaksi, joten konserttien järjestä-
minen on minulle itselleni mie-
luinen ja luonteva tapa osallistua 
varainkeruuseen, Pelkonen tote-
aa.

Hän iloitsee siitä, että seura-
kunnalta on saatu käyttöön tilo-
ja, ja jopa emäntä paikalle kon-
sertti-iltoihin.

– Tänä vuonna Tuiran seura-
kunta osallistui myös järjestely-
kulujen kattamiseen. Suhteet seu-
rakunnan työntekijöihin ovat ol-
leet kullanarvoisia, Pelkonen kiit-
telee.

KATJA KiiSKiNEN

Maya Nepal konsertti Pyhän 
Luukkaan kappelissa 9.11. klo 19. 
Sopraano Laura Pyrrö, baritoni 
Juhani Alakärppä ja pianisti Outi 
Rahko. Vapaa pääsy, kolehti, kahvi ja 
basaari.

Nepalin lapsille parempi elämä
kotona asuvan, ja viiden omillaan 
asuvan lapsen ja nuoren koulun-
käyntiä.

– Tulevaisuudessa olisi tarkoi-
tus kohdistaa resursseja myös ai-
kuisiin naisiin, heidän työllistä-
miseensä ja koulutukseensa, ker-
too Maya Nepal -järjestössä mu-
kana oleva oululainen Juhani Pel-
konen.

Yhteistyöllä
toiminta käyntiin
Kaikki alkoi, kun nepalilaisessa 
lastenkodissa vuonna 2005 vapaa-
ehtoistyössä olleet Johanna Mik-
konen ja Ulla Liukkonen saivat 
ikäväkseen todeta lasten elävän 
huonoissa oloissa.

– Samassa lastenkodissa va-
paaehtoistyöntekijänä toiminut 
nepalilainen Bikash Khatri oli 
jo ennen suomalaisten saapumis-
ta vedonnut lukuisiin paikallisiin 
viranomaisiin ja kansalaisjärjes-
töihin, jotta nämä puuttuisivat 
lastenkodin oloihin. 

– Korruptoituneessa ja sisällis-
sodan runtelemassa maassa avun-
pyyntöihin ei vastattu, toteaa Ju-
hani Pelkonen.

Hän kertoo, että nepalilainen 
Bikash onnistui ulkomaalaisten 
ystäviensä avulla keräämään ra-
haa, joilla hän perusti australia-
laisrahoitteisen Meg’s Children 

Maya Nepal on jo onnistunut 
parantamaan nepalilaisten lasten 
elinoloja. Työ jatkuu edelleen.
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