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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

On surullista, jos kulttuuriantropologi ja sukupuo-

lentutkija Taina Kinnunen on oikeassa.

Kinnunen arvioi vastikään lehtihaastattelussa, 

että hellyysvaje on syvintä Pohjois-Pohjanmaalla. 

”Ihmisten pidättyvyys, tunteiden peittäminen ja tyly 

käytös pistävät silmään aina, kun hän astuu junasta Oulun 

asemalla”, kirjoittaa Taneli Kylätasku, joka haastatteli Kin-

nusta Espoon seurakuntalehti Essessä.

Suomalaiseen kosketuskulttuuriin Kinnunen perehtyi 

kootessaan materiaalia tuoreeseen kirjaansa Vahvat yksin, 

heikot sylityksin.

Kirjassa Kinnunen tarkastelee kosketuksen inhimillistä 

merkitystä ja suomalaista kosketuskulttuuria. 

Kinnusen keräämien kosketuselämäkertojen valossa voi 

tiivistäen sanoa, että elämme kosketusta välttelevässä kult-

tuurissa. Suomalaisilla on Kinnusen mukaan pitkä pidätty-

väisyyden ja yksin pärjäämisen perinne, jonka varjo lanke-

aa kauas. 

Kirja keskittyy kolmeen pääaiheeseen: lasten hoivaan, 

kosketukseen parisuhteessa sekä tervehdyttävään ja kas-

vattavaan kosketukseen.

Haastatteluissa Kinnunen on kertonut, kuinka hän tulee 

seuranneeksi vanhempien tapaa olla lasten kanssa.  Julki-

silla paikoilla hän saattaa havainnoida arkista etäisyyttä ja 

kylmyyttä: sitä, kuinka perhe saattaa istua saman pöydän 

ääressä tunnin ottamatta toisiin puhe- tai katsekontaktia.

Ihmisten omakohtaisia kokemuksia kerännyttä Kinnusta 

järkytti karujen tarinoiden yleisyys. Vastaajissa oli monia, 

joilla ei ollut minkäänlaista muistikuvaa vanhemmiltaan 

saadusta hellyydestä. Koskettamisen puute siirtyy: jos ei 

pienenä ole saanut tarpeeksi hoivaa, ei osaa sitä antaa-

kaan. Ja taas jää uusi sukupolvi lapsia vaille hyvää tarkoit-

tavaa kosketusta.

Väkivallantekojen maassa kannattaa muistaa myös Kin-

nusen ajatus: ”Jokin ohikiitävä hellyyden ele voi pelastaa 

elämän.”

Halataanko?

MIKÄÄN EI ole kenenkään omaa ansiota, 
ei onni eikä epäonni.
Asioita tapahtuu, osat loksahtavat kohdal-
leen tai pois sijoiltaan lukemattomien hä-
märien tekijöiden johdosta. Vain harvoin 
voidaan jotakuta kiittää tai syyttää.
(- - ) Menestys on seurausta siitä, että ih-
minen osaa käyttää hyväkseen etuoike-
uksia, jotka hänelle on annettu. Niitä sa-
notaan lahjoiksi – siksi, että ne on saatu 
ansaitsematta, ei palkaksi suorituksesta, 
työstä tai vaivannäöstä.

Kirjailija ja suomentaja Antti Nylén 
kolumnissa, Vantaan Lauri 10.10.

ELÄMÄLLE ANTAA oikeanlaista syvyyttä 
muistaa, että elämme aina vastuullisina 
Jumalan edessä. Tämän elämän jälkeen 
sanamme, tekomme ja jopa ajatuksem-
me arvioidaan iankaikkisuusseuraamuk-
sin. Sillä, mitä täällä ajatellaan, sanotaan 
ja tehdään, on paljon enemmän merkitys-
tä kuin useimmiten ymmärrämmekään.

Leif Nummela pääkirjoituksessa, 
Uusi Tie 3.10.

MYÖS PARISUHTEESSA ja perhe-elämässä 
kuorotaituruudelle on tilausta. Niissä on 
oltava tilaa omalle puhtaalle ja ainutlaa-
tuiselle äänelle, mutta myös taitoa soin-
nuttua myötäeläen ja toisiin virittäytyen. 
Liiallinen sooloilu rikkoo yhteisen soin-
nin, muttei suunsulkijastakaan ole yhtei-
sen soinnin rakentajaksi.

Seksuaaliterapeutti Maaret Kallio 
kolumnissa, Esse 10.10.

SELLAISET PERINTEET ovat turhia, jotka 
eivät ole itselle merkityksellisiä.
(- -) Omat lapseni ovat täysin vapaita va-
litsemaan uskovatko vai eivätkö. Haluan 
kuitenkin välittää heille tunteen äärim-
mäisestä turvasta, joka minulla oli lapse-
na iltavirren soidessa.

Teologian opiskelija Katariina Airas, 
Sana 10.10.

 
Aatoksia

”Risti sun rintaas”

Kenttäpiispa Pekka Särkiö otti 
hiljattain kantaa sotilaspappi-
en virkapukuun Kangasalla pi-
detyillä neuvottelupäivillä. Hän 

pohti, onko kurkkusalaattia muistutta-
va kenttäpuku sotilaspapin virkapuku. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, 
että vuonna 1922 käyttöönotettua rin-
taristiä ei ole poistettu käytöstä. Miksi 
sitä ei siis otettaisi käyttöön?

Kirkon työntekijöiden virka-asu-
ja on ohjeistettu. Papilla, diakonilla ja 
nuorisotyönohjaajalla on pantapaidas-
sa valkoinen ns. sokeripala. Paidan väri 
kertoo työn kuvan: papilla musta pai-
ta, piispalla violetti, diakonilla vihreä 
ja nuoriso-ohjuksella sininen. Kun tes-
tasin työssäni ”tavallisella seurakunta-
laisella” erottaako hän paidan väristä 
missä hommassa kukin on, tulos oli se-
kava. Oliko pukuohjeiden tarkoituskin 
juuri tämä. Ei saa erottua.

Naiskollegojen virkapuvusta on an-
nettu ohjeet. Sydämen yläpuolella on 
hopeinen risti, josta lähtee alas valkoi-
nen kangassuikale, ikään kuin säde. 
Entistä virkapukuun kuuluvaa ristirii-
pusta on lupa käyttää edelleen.

Mutta missä on meidän miespappi-
en virkapuvun risti? Asiasta on kyllä 
keskusteltu. Tuoreimman virkapuku-
toimikunnan puheenjohtaja oli eme-
rituspiispa Gustaf Björkstrand. Hän ei 
tyrmännyt suoralta kädeltä ajatuksia-
ni: piispalla kultainen risti kuten nyt-
kin. Papilla hopeinen risti. Risti an-
nettaisiin ordinaation eli pappisvihki-
myksen yhteydessä. Kummit ja omai-
set sen ristin mieluusti ostaisivat. Muut 
papit, eläkeläisetkin saisivat ottaa ris-
tin käyttöönsä. Monien kirkkojen ku-
ten Viron, ortodoksien ja katolisten-
kin kollegojen kaulassa on risti. Mut-
ta meidän kauniin kaftaanin lipereiden 
alla ei. Ristiä tulisi käyttää tietysti arki-

semmankin puvun kanssa. Piispain-
kokouksen pöytäkirjasta ilmenee, et-
tä rististä kyllä keskusteltiin, naisten 
pukuun se risti tuli mutta miesten ei 
mennyt läpi. Miksi?

Mitä eriarvoisuutta tämä nyt on? 
1970-luvulla kirkolliskokoukses-

sa kukaan silloisista piispoista ja pa-
peista ei tehnyt kädellään ristimerkkiä  
edes jumalanpalveluksessa. Paitsi Lei-
no Hassinen, josta tuli myöhemmin 
Inkerin piispa. Muistan miten hän-
tä vilkuiltiin, jopa supateltiin selän 
takana. Nykyisen toimitusten kirjan 
myötä harjoittelin oikein peilin edes-
sä, miten tehdään ristinmerkki mes-
sun alussa ja lopussa.

 Risti rinnalla tai merkki ilmaan 
ei voi olla itsetarkoitus. Se on sym-
boli uskon syvimmästä salaisuudes-
ta, Kristuksen ristillä valmistamas-
ta sovinnosta ja voitosta, jota voidaan 
omistaa vain uskon kautta. Onko 
muuten miespapin rintaristin käyttö 
kielletty kirkossamme?

Kohta kuulemme taas Oulun ka-
duilla ja kujilla tiernapoikien heleät 
äänet. Kuningas Herootes sanoo us-
kolliselle palvelijalleen Knihtille: ”Ris-
ti sun rintaas ja miekka mun tuppee-
ni.”

Erkki Piri
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Seurakunta antaa apua 
kriisitilanteissa
Oulun seurakuntien hen-

kisen huollon ryhmä an-
toi kriisiapua Myllytul-
lin ammattiopiston vä-

kivallanteon johdosta viime vii-
kolla.

Erityisesti opiston henkilö-
kunta ja oppilaat saivat purkaa 
ahdistustaan tuomiokirkolla, jos-
sa sai rukoushetken jälkeen kes-
kustella työntekijöiden kanssa.

Viime viikolla aktivoitui myös 
kaupungin kriisiryhmä, jossa 
on mukana seurakuntayhtymän 
työntekijöitä. Se antoi henkistä 
apuaan opistolla henkilökunnal-
le ja oppilaille.

Oulun seurakuntien henki-
sen huollon ryhmä toimii suur-
onnettomuustilanteissa ja isom-
missa kriisitilanteissa. 

Ryhmä kutsutaan koolle sil-
loin, kun Oulun yliopistollisen 
sairaalan psykiatrian tulosyksi-
kön lääkintäpäällikkö arvioi sen 
tarpeelliseksi.

Henkisen huollon ryhmä työs-
kentelee seurakuntien ja viran-
omaisten tukena Oulun alueel-
la. Ryhmään kuuluu Oulun seu-
rakuntayhtymän hengellisen työn 
tekijöitä.

– Nyt ei ollut kyseessä suuron-
nettomuus, mutta tapahtuma oli 
tarpeeksi iso ryhmän koollekut-

sumiseen, sanoo henkisen huol-
lon ryhmän johtaja, Oulujoen vt. 
kirkkoherra Pentti Kortesluoma.

Koolle kutsumisesta päättävät 
tällaisessa tapauksessa tavallises-
ti henkisen huollon johtaja, yhty-
mäjohtaja ja Oulun seurakuntien 
kirkkoherrat.

Järkyttyneille  keskustelu-
apua ja läsnäoloa
Kortesluoma arvioi, että Myl-
lytullin tapauksen hoitamiseen 
osallistui lähemmäs 30 työnte-
kijää.  

Yhteensä valmiudessa on noin 
40 työntekijää.

Ryhmän tehtävänä on antaa 
henkistä tukea onnettomuuden 
uhreille ja heidän läheisilleen. 

Tukea annetaan tarvittaessa 
myös pelastustyöhön osallistu-
valle henkilöstölle sekä kaikille, 
joita tapahtuma on koskettanut. 

Tuki on luonteeltaan lähellä 

oloa ja ahdistuksen kohtaamista.
Henkisen huollon ryhmään 

kuuluvat auttavat ihmisiä keskus-
telemalla ja läsnä olemalla. Lisäk-
si he ohjaavat uhreja lisäavun pii-
riin.

Jos onnettomuus ei ole suu-
ruudeltaan sellainen, että tarvit-
taisiin valtakunnallinen tuki, on 
mahdollista perustaa Oulun seu-
rakuntien henkisen huollon tuki-
puhelin. 

Tieto Myllytullin puukotuk-
sista tuli yhtymäjohtaja Ilpo Käh-
köseltä, joka ilmoitti tapahtu-
neesta henkisen huollon johtajal-
le Pentti Kortesluomalle.  

Sen jälkeen tieto välitettiin 
seurakuntien ja palveluyksiköi-
den henkisen huollon yhteyshen-
kilöille. 

He puolestaan informoivat 
työntekijöitä, jotta työntekijät 
voivat valmistautua tulemaan tu-
kihenkilöiksi tuomiokirkon ru-
koushetkeen.

Järjestelystä sovittiin piispan ja 
tuomiorovastin kanssa.

Kun kyseessä on suuronnetto-
muus, menetelmä on erilainen.

Silloin Oulun yliopistollises-
sa sairaalassa määritellään, täyt-
tääkö onnettomuus suuronnet-
tomuuden kriteerit. Jos näin käy, 
tieto välitetään  päivystävälle sai-

raalapastorille, joka ottaa yhteyt-
tä henkisen huollon johtajaan. 

Hän ottaa puolestaan yhteyttä 
seurakuntayhtymän yhtymäjoh-
tajaan, viestintäjohtajaan ja yh-
teisen kirkkoneuvoston puheen-
johtajaan.

Vakava kriisi ajaa 
sovittujen menojen ohi
Seurakunnissa ja yhtymän yk-
siköissä on yhteyshenkilöt, jot-
ka hälyttävät työntekijät apuun. 
Pentti Kortesluoman mukaan apu 
on siis puhelinsoiton päässä.

– Vakava kriisi ajaa monien 
tehtävien ohi, silloin jotain on 
jätettävä tekemättä. Sovitut me-
not menevät uusiksi. Hengelli-
sen työn tekijöillä ei ole työaikaa, 
Kortesluoma sanoo.

rukoushetki pidetään 
mahdollisimman pian
Rukoushetki kirkossa järjestetään 
mahdollisimman nopeasti jo on-
nettomuuspäivän iltana tai, ellei 
tämä ole mahdollista, onnetto-
muuspäivää seuraavana aamuna.

Kortesluoma kertoo, että ru-
koushetki pidetään mahdolli-
simman lähellä onnettomuus-
paikkaa. 

Jos esimerkiksi Kiimingissä ta-
pahtuu onnettomuus, hetki pide-

tään Kiimingin kirkossa. 
Jos tapahtuma on luonteeltaan 

yleinen ja koskee koko Oulua, ru-
koushetki järjestetään tuomiokir-
kossa.

Kirkon ovet avataan mahdolli-
simman pian onnettomuuden ta-
pahduttua. Kirkossa on ympäri-
vuorokautinen päivystys kahden 
vuorokauden ajan. 

Myöhemmin päivystys toimii 
päiväaikaan. Päivystäjinä toimi-
vat siihen koulutetut seurakun-
nan työntekijät. Päivystäjillä on 
valmius kuunnella paikalle tule-
via ihmisiä.

Myllytullin tapauksessa ei kui-
tenkaan päivystetty näin kauan, 
sillä tilanne ei ollut niin vakava.

Muutaman päivän sisällä krii-
sitilanteen tapahtumahetkes-
tä työntekijät kutsutaan  ryhmä-
työnohjaukseen, jossa he saavat 
käydä läpi työtilanteitaan.

Ryhmän jäseniä koulutetaan 
Kortesluoman mukaan jatku-
vasti. 

– Kentällä on huomattu, että 
ihmiset luottavat kirkon apuun, 
he ottavat sen mielellään vastaan. 
Meitä arvostetaan, Kortesluoma 
luonnehtii.

PEkka HEliN

Oulussa koettiin viime viikolla tragedia, kun Myllytullin ammattiopistolla puukotettiin neljää ihmistä. 

Myllytullin 
tapauksen 
hoitamiseen 
osallistui lähemmäs 
30 työntekijää.  

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Häpeä vai syyllisyys?

Sinuhun turvaan, Jumala, 
jo vaivan alta päästä. Mi-
nua kuule heikkoa ja hä-
peästä säästä. (VK 382:1) 

Näin lauletaan tutussa virressä. 
Virsissä puhutaan paljon use-
ammin syyllisyydestä kuin hä-
peästä. Kuitenkin ihmiset kär-
sivät häpeästä vähintään yhtä 
paljon kuin syyllisyydestä, eh-
kä enemmänkin.  

Häpeästä kirjoitetaan jo 
Raamatun alkulehdillä, kun 
syntiinlankeemuskertomuk-
sen mukaan ensimmäiset ihmi-
set häpesivät alastomuuttaan ja 
tekivät itselleen vaatteet viiku-
nanlehdistä. Häpeävä ihminen 
haluaa piiloutua katseilta, niin 
kuin Aadam ja Eeva, jotka ly-
mysivät puutarhan puiden seas-
sa ja pakoilivat Jumalaa.

Häpeä on vahva tunne ja sik-
si se on tehokas kasvatusmene-
telmä. Häpeä on kokonaisval-
taisempi ja alkukantaisem-
pi tunne kuin syyllisyys, jota 
tunnemme yksittäisistä teois-
ta. Paavo Kettunen toteaa kir-
jassaan Hengellinen häpeä, et-
tä syyllisyyden ja häpeän erot-
taminen on tärkeää, koska nii-
hin on erilaiset lääkkeet. 

Ripin vastaanottajan on eri-
tyisen tärkeä erottaa häpeä syyl-
lisyydestä, ettei pappi tule julis-
taneeksi synninpäästöä ihmisel-
le, joka on tullut pyytämään an-
teeksi olemassaoloaan. Tällöin 
hengenmies – tai -nainen tulisi 
vahvistaneeksi seurakuntalaisen 
häpeäidentiteettiä. Syyllisyyttä 
tunteva ihminen saa helpotus-
ta ripistä kun taas häpeävän ih-
misen parantaa vain hyväksyn-
tä. Terapiaa ei välttämättä tarvi-
ta. Riittää, kun joltain ihmiseltä 
saa ehdotonta rakkautta. 

Häpeän juuret ovat lapsuu-
dessa. Häpeällä kasvatettu van-
hempi laittaa vahingon kiertä-
mään, tiedostamattomasti tie-
tenkin. Kierre katkeaa, kun 
seuraavan sukupolven edustaja 
kyseenalaistaa saamansa kasva-
tusmenetelmän ja alkaa tietoi-
sesti korjata opittuja tapojaan. 

Ruumiillinen, henkinen ja 
hengellinen väkivalta, seksuaa-
linen hyväksikäyttö sekä lap-
sen laiminlyöminen aiheutta-
vat häpeää. Tavalla tai toisel-
la hyväksikäytetty lapsi kokee 
ruumiinsa vieraana eikä itsel-
leen kuuluvana.

Väkivalta on kirjaimellises-
ti vallankäyttöä ja näyttöä: pys-
tyn vahingoittamaan sinua, kos-
ka olet pienempi ja heikompi. 

Traumatisoituneella on ta-
pana toistaa traumaansa ja 
niinpä hän aikuisenakin löytää 
ne ihmiset, jotka hyväksikäyt-
tävät häntä ja vahvistavat hänen 
häpeäidentiteettiään.  

Seurakunnassa diakonia-
työ on se työmuoto, jossa osa-
taan kohdata kokemukseni mu-
kaan häpeävä ihminen parhai-
ten. Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotolla ei kysellä henki-
lökohtaista vakaumusta, seksu-
aalista suuntautumista tai muu-
ta sellaista, vaan vastataan avun 
hakijan tarpeisiin. Ihminen ote-

taan sellaisena kuin hän on. 
Jotain samaa tapahtuu hil-

jaisuuden retriiteissä, joissa ei 
myöskään tarvitse tehdä selkoa 
oikeaoppisuudestaan tai siviili-
säädystään. 

Häpeävää ihmistä ei auta, 
että ”synti sanotaan synniksi”, 
vaan hänen pitäisi oppia näke-
mään oma arvonsa, oppia hy-
väksymään itsensä. Onneksi tä-
täkin asiaa on alettu seurakun-
nissa tuoda esille, etenkin lap-
si- ja nuorisotyössä, joissa on jo 
vuosia sitten ollut teema ”Ju-
malan silmissä kaunis”. Tämän 
teeman pitäisi olla jokavuoti-
nen kestoaihe. 

Uskonnollisuutemme tai 
muu vakaumuksemme on suh-
teessa psyykkiseen hyvinvoin-
tiimme. Psykoottisen ihmisen 
uskonnollisuus on psykoottis-
ta, neuroottisen neuroottista, 
narsistin narsistista. Häpeävä 
ihminen ei tunne itseään pa-
haksi, vaan huonoksi. Pahuus 
on hänen ulkopuolellaan, niis-
sä ihmisissä, jotka hän kokee 
uhkana. 

Häpeävä ihminen näkee Ju-
malan pelottavana, joka et-
sii ihmisistä virheitä ja jon-
ka käskyjä täytyy totella, ettei 
käy huonosti. Tällainen ihmi-
nen käyttää Jumalaa projekti-
on kohteena. Hän itse on se, jo-
ka etsii toisista virheitä, muttei 
näe tätä puolta itsessään. 

On olemassa myös niin sa-
nottua hienotunteisuushäpeää, 
sitä, joka varjelee meitä röyhke-
ältä käytökseltä. Siitä ei tarvitse 
päästä eroon. 

Maria HEkkaNEN
pastori ja psykoterapeutti

Syyllisyyttä tunteva 
ihminen saa 
helpotusta ripistä 
kun taas häpeävän 
ihmisen parantaa 
vain hyväksyntä. 

Vastarannan Kiiski on 
usein ajatuksia herättä-
vä. Nyt se numerossa 33 
vähän ärsytti karkean 

asiavirheen takia.
Kirkkoherra ei todellakaan 

ole käännösvirhe ruotsin kyr-
koherdestä. Asia on melkeinpä 
päinvastoin!

Kirkkoherran nimike on kes-
kiaikainen ja yleiseurooppalai-
nen. Ruotsissa sillä oli monia 
kirjoitusasuja, muuan muassa 
kirkiohärra. Siitä siirtyi suomen 
kieleen sujuvasti kirkkoherra.

1900-luvun alussa Ruotsis-
sa alettiin kiusaantua herroitte-
lusta ja etsittiin uutta nimitys-
tä. Kehitettiin samansointuinen 
kyrkoherde, kirkon paimen, jo-
ka vakiintui 1920-luvulta alka-
en.

Suomessa on monesti mie-
titty herroittelulle vaihtoehtoa, 
mutta samansointuista nimeä 
ei ole eikä sopivaa tai yleisesti 

Herra vai paimen?

toimitus@rauhantervehdys.fi, PL 102, 90101 OuluPostia

hyväksyttävää muutakaan ole 
keksitty.

Toisaalta miksi ei jokin kes-
kiaikainen virkanimike voisi 
säilyäkin?

Se toinen kirkossa lähes yh-
tä vanha, suntio, jo heitettiin 
työmarkkinoilta pois. Toki joi-

takin jo Raamatussa mainittu-
ja nimikkeitä on säilynytkin: 
piispa, diakoni, evankelista... 
Vähän mutkan kautta pappi-
kin.

MarJa-SiSko aalto
notaari Kuopiosta

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute

• RT:n numerossa 33 kerrot-
tiin, miten vuoden 1990 alus-
sa koettu taloudellinen lama 
koitui siunaukselliseksi Kem-
peleen seurakunnan uuden 
kirkon rakennusprojektille. 

Muuten ansiokkaassa ju-
tussa jäin kaipaamaan yhtä 
ratkaisevan tärkeää näkökul-
maa, jonka osuus kirkon ve-
lattomaan ja muutenkin on-
nistuneeseen rakentamiseen 
ei suinkaan ollut aivan vähäi-
nen. 

Seurakunnalla oli nimit-
täin niinä vuosina onnea 
omistaa kyvykäs talouspääl-
likkö: talousasioissa todella 
taitava, kaukonäköinen, so-
pivan tiukkaotteinen ja bud-
jetin rajoissa tiukasti pysytel-
lyt ammattilainen. Olisi ollut 
korrektia huomioida hänen-
kin osuutensa, ettei asia meni-
si kuten se valitettavan usein 

Kempeleen 
seurakunnalla oli 
niinä vuosina onnea 
omistaa kyvykäs 
talouspäällikkö. 

menee; eli tunnustuksen sanat 
lausutaan vasta sitten kun ol-
laan jättämässä viimeisiä hy-
västejä tässä katoavassa ajassa. 

Sivullinen

• Oulun srk-yhtymä lienee ylit-
tänyt itsensä. Kirkonkellari.fi-
sivuston mukaan rippikoulu-
laisia Oulussa oli 1529 kpl, rip-
pikouluun osallistumispro-
sentti puolestaan huimat 102. 
Pian varmaan rikkoontuu 200 
%. Jään kiinnostuneena odot-
tamaan.

Syksy
Syksyisen kostean satehen alla
pihalla pienellä puuttomalla,
kaksi on pientä pihlajan tainta
ilman marjoja, tilhiä vailla.

Entääpi pian pikkuinen parvi
päässä pystyssä höyhensarvi,
ei ole evästä, ei mitä korjaa
mistähän saisi voimaksi marjaa.

Tuuli vain heiluttaa tuttua puuta
lintu availee nälissään suuta.
Miksei tullut punaista marjaa?
Luoja ei hellinyt tilhikarjaa.

Matkaa siis täytyy muualle jatkaa
jospa sen marjan jossakin kohtaa
Onhan se niin, ei Luojamme meitä
siementä vaille teillmme heitä.

aiMo Mäki
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Ruotsiin
ensimmäinen
naisarkkipiispa
Lundin piispa Antje Jackelén 
on valittu Ruotsin kirkon arkki-
piispaksi suoraan vaalin ensim-
mäisellä kierroksella. Jackelén 
päihitti pahimman kilpakump-
paninsa Uppsalan piispan Rag-
nar Perseniuksen ja sai yli puo-
let ensimmäisen kierroksen ää-
nistä. Jackelénista tulee Ruotsin 
kirkon historian ensimmäinen 
naisarkkipiispa.

Jackelén sai äänistä 55,9 pro-
senttia. Toiseksi tullut Ragnar 
Persenius sai 31,1 prosenttia, 
Christina Grenholm 7,1, Jo-
han Dahlman 2,9 ja Per Ecker-
dahl 0,6 prosenttia äänistä.

Jackelén, 58, on syntyisin 
Herdeckestä Saksasta. Hänes-
tä tuli Ruotsin kirkon pappi 
vuonna 1980 ja teologian toh-
tori Lundin yliopistosta vuon-
na 1999. Ennen valintaansa 
Lundin piispaksi vuonna 2006 
Jackelén opetti systemaattis-
ta teologiaa Lundissa sekä Yh-
dysvalloissa Chicagossa.

Jackelén asetetaan virkaansa 
14.6.2014, kun nykyinen arkki-
piispa Anders Wejryd jää eläk-
keelle.

Ekumenia
lisää
kunnioitusta
Kirkkojen maailmanneuvos-
to (KMN) kokoontuu marras-
kuun alussa 10. yleiskokouk-
seensa Busaniin, Etelä-Koreaan. 
Suomen evankelis-luterilaisen 
valtuuskunnan puheenjohtaja-
na toimii piispa Simo Peura.

– Kristittyjen asema on vai-
keutunut esimerkiksi Egyptis-
sä ja arabimaailmassa. Uskon-
tojen rauhanomainen vuoro-
puhelu on entistä tarpeellisem-
paa. Myös meillä uskontoa py-
ritään siirtämään pois julkises-
ta yksityisen piiriin, mikä vain 
vaikeuttaa uskontojen kohtaa-
mista, Peura arvioi.

Piispa Simo Peuraa on aiem-
missa KMN:n kokouksissa pu-
hutellut kristittyjen pyrkimys 
keskinäiseen kunnioitukseen.

– Se on näkynyt istunnoissa 
omaksutussa puhetavassa. Toi-
sia kuunnellaan eivätkä lyövät 
ja jyrkät lausumat kanna. Se 
näkyy myös päätöksentekota-
vassa. On huomattu, että si-
nänsä demokraattisilla enem-
mistöpäätöksillä ei välttämät-
tä edistetä ykseyttä.

– Moniäänisyyttä korosta-
valla kirkollamme olisi tästä 
paljon opittavaa, Peura sanoo.

Maata kiertelemässä

Raamatuntutkijat kokoon-
tuvat 19. lokakuuta Lon-
tooseen kuuntelemaan 
amerikkalaista tutkijaa Jo-

seph Atwillia, joka väittää, että 
roomalaiset aristokraatit keksivät 
Jeesus Nasaretilaisen.  

Useimpien tutkijoiden mieles-
tä Atwillin jo viime vuosikym-
menellä esittämä teoria on vähin-
täänkin eriskummallinen. 

Tutkija väittää, että hän ei ha-
lua aiheuttaa kristityille harmia, 
mutta valveutuneiden kansalais-
ten on syytä tietää raaka totuus. 
Vain näin tiedostetaan, että  hal-
litukset luovat vääriä historioita 
ja vääriä jumalia pitääkseen yllä 
sellaista järjestystä, joka on vas-
toin kansalaisten etuja

Atwillin mukaan kristinusko 
oli Rooman hallituksen menetel-
mä rauhoittaa kansalaisia.

– Juutalaiset lahkot odottivat 

soturimessiasta, mikä aiheutti 
jatkuvaa kuohuntaa. Roomalaiset 
kyllästyivät nujertamaan kapinat 
voimaa käyttämällä.  He päätti-
vät ryhtyä psykologiseen sodan-
käyntiin ja keksivät juutalaisille 
vaihtoehtoisen, rauhanomaisen 
uskonnon, Atwill selostaa.

Näin kehitettiin tarina mes-
siaasta, joka opetti kääntämään 
toisen posken ja antamaan kei-
sarille sen mikä keisarille kuului. 
Atwill tutki juutalaisen histori-
oitsijan Josefuksen Juutalaisso-
dan historiaa. 

– Huomasin yhteneväisyyk-
siä Juutalaissodan ja Uuden tes-
tamentin välillä. Vaikka kristi-
tyt tutkijat huomasivat jo kau-
an sitten, että Jeesuksen muuta-
mia vuosikymmeniä aikaisem-
mat profetiat tuntuvat toteutu-
van Juutalaissodat-teoksessa, oli 
yhteneväisyyksiä muitakin.

 Uuden testamentin Jeesuk-
seen liittyvät  tapahtumat ja nii-
den maantieteelliset sijainnit 
näyttävät Atwillin mukaan nou-
dattavan keisari Tituksen Pales-
tiinan sotaretken tapahtumia, 
joista kerrotaan Juutalaisodassa.

Havainto on Atwillin mukaan 
selvä todiste tietoisesta kaavasta: 
Jeesuksen keksitty elämäntari-
na pohjautuu roomalaisen keisa-
rin elämänkertaan. Atwillin mu-
kaan roomalaiset eivät halunneet 
jokamiehen huomaavan omituis-
ta juontaan: Sen sijaan he halusi-
vat älykkään lukijan huomaavan 
tempun. Sivistynyt, johtavaan 
luokkaan kuuluva roomalainen 
luultavasti havaitsi kirjallisen pe-
lin, joka oli meneillään. Yksi pe-
laajista oli kenties Josefus.

Atwill lisää, että Rooman kei-
sarit jättivät jälkipolville arvoi-
tuksen.  Vastaus arvoitukseen on, 

että me, roomalaiset, keksimme 
Jeesus Kristuksen ja olemme yl-
peitä siitä.

Amerikkalainen teologi ja kir-
jailija Robert M. Price tyrmä-
si Atwillin teorian jo tuoreeltaan 
vuonna 2006. Price huomauttaa, 
että Jeesuksen opetukset ovat niin 
systemaattisia, moniulotteisia ja 
täynnä hienoja painotuksia, ettei 
kukaan pysty keksimään niitä.  

– Mikään komitea ei luonut  
Matteuksen, Markuksen, Luuk-
kaan ja Johanneksen evanke-
liumeita sekä Juutalaissodan his-
toriaa.

PEkka HEliN 

Lähteet: 
PRWeb ja www.robertmprice.
mindvendor.com/rev_atwill.htm

Tutkija: Roomalaiset keksivät Jeesuksen

Monella on käsitys, että 
kirkkoon pitäisi aina 
päästä ilmaiseksi, eli 
kirkossa järjestettävil-

lä tilaisuuksilla ei saisi olla pää-
symaksuja. Esimerkiksi joistakin 
kirkossa järjestettävistä konser-
teista kuitenkin pyydetään pää-
symaksu.

Oulujoen vt. kirkkoherra 
Pentti Kortesluoma kertoo, että 
Oulun kirkoissa järjestettävät ti-
laisuudet ovat maksuttomia sil-
loin, jos ne toteutetaan tavalla tai 
toisella yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Kirkkoja voidaan kuiten-
kin vuokrata myös ulkopuolisille 
tahoille, jolloin heillä voi olla oi-
keus periä pääsymaksua.

Monissa muissa seurakunnis-
sa sen sijaan on päätetty, että kir-
kossa järjestettävissä tilaisuuksis-
sa ei koskaan ole pääsymaksua.

oulun seurakunnissa 
yhtenäinen käytäntö
Oulussa on tehty kaikkien yhty-
män seurakuntien yhteinen pää-
tös kirkon käyttöä ja pääsymak-
suja koskien.

Päätöksen mukaan seurakun-
nan omiin tilaisuuksiin on aina 
vapaa pääsy. Myös ulkopuolis-
ten järjestämiin tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy, jos ne järjestetään 
yhteistyössä seurakunnan kans-
sa. Näihin tilaisuuksiin voidaan 
myydä käsiohjelmia, mutta nii-
den ostamisen tulee olla vapaa-
ehtoista. 

Joihinkin tilaisuuksiin on kui-
tenkin pakko ostaa pääsylippu. 
Silloin kirkko on vuokrattu ul-
kopuoliselle käyttäjälle sovitun 

Kirkoissa voidaan järjestää 
maksullisia tilaisuuksia

taksan mukaisella hinnalla.
 Näitä maksullisia tilaisuuk-

sia voivat olla esimerkiksi sellai-
set konsertit, joita ei järjestetä yh-
teistyössä seurakunnan kanssa. 
Vuokraajana voi olla esimerkik-
si konsertin järjestävä ohjelmatoi-
misto, jolloin kirkko toimii kon-
serttitilana kuten muutkin vuok-
rattavat paikat. Kirkossa järjestet-
tävän tilaisuuden tulee kuitenkin 
olla sopusoinnussa kirkon käyt-
tötarkoituksen kanssa, jotta se 
voidaan vuokrata ulkopuoliselle.

Monissa seurakunnissa 
ei pääsymaksua
Käsitys, jonka mukaan kirkkoon 
pääsee aina maksutta, on edelleen 
pätevä monissa muissa seurakun-
nissa.

Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg kertoo, että heidänkin 
seurakunnassaan on tehty linjaus 
kirkon käytöstä ja pääsymaksuista.

– Kirkkoon on aina vapaa pää-
sy, hän tiivistää.

Kirkkoon on 
aina vapaa 
pääsy. Tiettyihin 
kirkkotilaisuuksiin 
voi myydä ohjelman, 
mutta sitä ei ole 
pakko ostaa.

Ilkka Tornberg

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

– Tiettyihin kirkkotilaisuuk-
siin voi myydä ohjelman, mutta 
sitä ei ole pakko ostaa. Jos tilai-
suuden järjestää joku muu kuin 
seurakunta, tilaisuuden järjestä-
jä saa ohjelmatulot, mutta antaa 
niistä osan seurakunnan osoitta-
maan tarkoitukseen.

Tornberg huomauttaa, että 
kirkon luovuttamisesta ulkopuo-
listen käyttöön päätetään aina 
erikseen. Päätöksen tekee kirk-
koherra yhdessä kirkkoneuvos-
ton kanssa.

– Pääsääntönä pidetään sitä, 
että tilaisuus tukee seurakunnan 
tehtävää, eli kristillistä sananju-
listusta.

Kirkkoherra Markku Töllin 
mukaan Lumijoella on törmät-
ty epäselvyyteen pääsymaksujen 
kanssa.

– Lumijoella on noudatet-
tu vanhaa oppia, jonka mukaan 
kirkko on rukouksen huone. 
Näin on myös silloin, kun kirkos-
sa järjestetään esimerkiksi kon-

sertti. Tämä aiheuttaa suoraan 
sen, ettei kirkkoon saapuvalta saa 
pääsymaksua periä.

Töllin mukaan kaikki kon-
serttien järjestäjät eivät ole tätä 
periaatetta noudattaneet. Lumi-
joen seurakunta laati ohjeen asi-
asta elokuussa selventääkseen ti-
lannetta.

– Ohjeessa korostetaan, ettei 
pääsymaksua saa periä, mutta 
ohjelmia saa ovella myydä. Ohjel-
man ostamisen on kuitenkin ol-
tava vapaaehtoista, eikä saa mul-
koilla semmoisia, jotka eivät sitä 
osta. 

– Olisikin hyvä, jos seurakun-
taan oltaisiin yhteydessä, mikäli 
joku kokee, että kirkkoon pääsyä 
on tavalla tai toisella estelty. 

 Tölli arvelee, että monet mak-
savat mielellään vapaaehtoisen 
ohjelmamaksun.

– Uskon, että useimmat kirk-
kokonserttiin saapuvat tietävät, 
että ohjelmamyyntitulot tekevät 
konserttien järjestämisen mah-
dolliseksi ja haluavat tukea asiaa 
ostamalla ohjelman. 

kaiSa aNttila
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Karjasillan kirkossa on tä-
nä keväänä otettu käyt-
töön kastepuu, johon lai-
tetaan kaikkien Karjasil-

lan seurakunnan jäseneksi kas-
tettujen nimet.

– Nimikoidut vaneriset lehdet 
asetetaan puuhun samalla, kun 
kastettujen nimet luetaan esiru-
kouksessa jumalanpalveluksen 
yhteydessä, kertoo Karjasillan 
seurakunnan kappalainen Satu 
Saarinen.

– Kun kuolleille sytytetään 
kynttilä, kastetut saavat oman 
lehtensä elämänpuuhun.

Puuhun ei ripusteta pelkäs-
tään lasten nimiä vaan myös ai-
kuisena seurakunnan jäseneksi 
kastettujen nimet.

Mukana paljon
symboliikkaa
Lehden vaaleanvihreä väri sym-
boloi uutta elämää sekä kasvua, 
ja sen muoto – sydän – rakkautta.

Kastepuu kartuttaa lehtiä Ma-
rianpäivästä Marianpäivään, jon-
ka jälkeen se tyhjennetään.

– Marianpäivänä pidetään per-
hemessu, johon kutsumme eri-
tyisesti vuoden aikana kastettu-
jen perheitä, jotta he saavat ha-
kea oman lehtensä muistoksi it-
selleen. Lehden voi noutaa myö-
hemminkin, ellei juuri silloin 
pääse kirkkoon.

Marianpäivä valikoitui ajan-
kohdaksi siksi, että myös siinä on 
tiettyä symboliikkaa.

– Silloin Maria sai kuulla, et-
tä odottaa Jeesusta. Myös nämä 
kastetut lapset ovat odotettuja ja 
kaivattuja niin perheisiinsä kuin 
seurakunnan jäseniksi.

Kastepuu kukoistaa uusista 
seurakunnan jäsenistä

Saarisen mukaan lehtiä ehtii 
vuoden aikana kertyä noin 600.

Eettisesti
kestävä tuote
Saarinen kertoo, että karjasilta-
laiset saivat ajatuksen kastepuun 
hankkimiseen ollessaan retkellä 
Haaparannan kirkossa, jossa vas-
taavaan kastepuuhun laitettiin 
enkeleitä.

– Meidän piti tehdä oma kaste-
puu itse, mutta seurakuntapasto-
ri Kimmo Kieksi ei päässytkään 
vanerityökurssille. Sitten hoksa-
sin, että päivittäisen automatka-
ni varrella on paikallinen yritys, 
joka tekee vanerisia puita. Se oli 
kuin johdatusta, Saarinen toteaa.

Karjasillan kastepuu on Lo-
vi Oy:n valmistama ja Anne Pa-
son suunnittelema. Kastepuu on 
yrityksen valmiista mallistosta, 
mutta lehdet on suunniteltu ja 
tehty varta vasten seurakunnalle.

Puiden tuotosta osa menee 
Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta metsien istuttamiseen maail-
man kuivuus-, tulva- ja eroosio-
alueilla.

Tähän mennessä puiden tuo-
ton avulla on istutettu jo 18 000 
puuta.

katJa kiiSkiNEN

K at ja  K i i s k in e n

Kastepuu kartuttaa lehtiä Marianpäivästä Marianpäivään, jonka jälkeen se tyhjennetään.

Lehtiä ehtii 
vuoden aikana 
kertyä noin 600.

Satu Saarinen

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa järjestetään syksyn 
aikana vielä yksi kaste-
jumalanpalvelus: 24.11. 

kello 12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa.

Kastejumalanpalveluksen kaa-
va noudattaa perhemessun tai 
perhejumalanpalveluksen kaa-
vaa.

– Kasteosassa on pääosin sa-
mat osat kuin kotikasteessa, tosin 
jumalanpalvelus tuo siihen muu-
tamia muutoksia, sanoo Karja-
sillan seurakunnan kastejuma-
lanpalveluksista vastaava pastori 
Heikki Karppinen.

Kaste toimitetaan saarnan jäl-

keen ja osaan kastejumalanpalve-
luksia sisältyy ehtoollinen.

Kasteessa otetaan kristilli-
sen kirkon jäseneksi ja osalliseksi 
syntien anteeksiantamusta, pelas-
tusta ja iankaikkista elämää.

–Kaste on aina sekä seurakun-
nan että kodin juhla. Meidän pe-
rinteessämme painottuu perhe-
juhla, Karppinen toteaa.

Kaste edellyttää ilmoittau-
tumista kaksi viikkoa ennen ti-
laisuutta Karjasillan kirkkoher-
ranvirastoon (arkipäivisin kello 
9–16, puh. 08 531 3200).

Tilaisuuteen voi kutsua ystäviä 
ja sukulaisia samaan tapaan kuin 
muihinkin kastetilaisuuksiin.

Kaste on kodin ja 
seurakunnan juhla
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                    LAHJAT

MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA
Hauskat piirrokset ovat täynnä 
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne? 
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut. 
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / KPL 

SOINNUTETUT TASKUVIRSIKIRJAT
Kaikki virret ovat soinnutettuina 
omalla  sivullaan. Mukana katekismus. 
Neljä  kansivaihtoehtoa. ■ 12,90 € / KPL 

UUSI FARKKURAAMATTU!  
■ 24 € / KPL

Tutustu myös keskikokoisiin ja nahkakan-
tisiin virsikirjoihin www.pipliakauppa.fi 
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Sossupummeista

Tuima.fi-verkkolehdessä esiteltiin viime vii-
kolla Tatu, joka on valinnut elämäntavakseen 
työttömyyden ja toimeentulotuella elämisen. 
Hänelle tuhannen euron tuet riittävät mu-

kavasti elämiseen helsinkiläisessä yksiössä. Päivän-
sä hän viettää pelaten pelejä ja hengaillen kaverei-
densa kanssa.

Himskatin sossupummit, jotka loisivat veron-
maksajien rahoilla, huutavat lukijat. Tukien hake-
minen tehdään vaikeaksi ja rahan saannista teh-
dään vastikkeellista, jotta nämä pummit saataisiin 
karsittua pois aitojen tuentarvitsijoiden joukosta.

Lopputuloksena on mahdoton viidakko, johon 
hätää kärsivät ja uupuneet hukkuvat nopeasti. Osa 
jää kokonaan ilman tuloja, koska ei osaa tai jaksa 
suunnistaa viidakossa tarpeeksi hyvin.

On vaikea arvioida, ketkä ovat niitä todellisia 
avun tarvitsijoita ja ketkä voitaisiin leimata sossu-
pummeiksi. Emme voi oikeasti tietää, kenelle töiden 
hakeminen on vaikeaa esimerkiksi mielenterveyden 
ongelmista johtuen.

Edes he, jotka Tatun 
tapaan pröystäilevät vai-
vattomalla elämällään, ei-
vät välttämättä kerro ko-
ko totuutta.

Seurakuntien dia-
koniatyöntekijöiden pu-
heista olen ymmärtänyt, 
että elämäntapatyöttö-
myys on oikea ilmiö. He puhuvat esimerkiksi syr-
jäytymisen periytymisestä. Sillä tarkoitetaan sitä, 
että sosiaalitoimiston ja Kelan tuilla elävien van-
hempien lapset jatkavat samalla tiellä kuin vanhem-
pansakin. He oppivat jo nuorena, kuinka viidakko-
veistä kuuluu tukiviidakossa käyttää.

Syrjäytyneistä puhuvat diakoniatyöntekijät ovat 
ensisijaisesti huolissaan siitä, mitä työtön ja toime-
ton elämä tekee ihmisille ja heidän läheisilleen. Syr-
jäytyminen, masennus ja päihteiden väärinkäyttö 
kulkevat usein käsi kädessä.

Työn hakeminen voi olla vaikeaa vaikka siksi, 
ettei usko olevansa sen arvoinen. Ei minua kukaan 
halua, en minä siihen kuitenkaan pysty, parempi 
jäädä kotiin, kun ei se kuitenkaan onnistu. Arvot-
tomuuden tunnetta yritetään sitten turruttaa esi-
merkiksi viinan juomisella.

Tieten tahtoen tukien varassa elävät eivät ole lä-
hellekään suurin menoerä yhteiskunnalle. Paljon 
enemmän harmia he aiheuttavat itselleen ja lähei-
silleen.

Koska sossupummien aiheuttamat ongelmat ei-
vät ole ensisijaisesti taloudellisia, niitä ei myöskään 
korjata tukien saamista vaikeuttamalla. Ne korja-
taan puuttumalla oikeisiin syihin, kuten mielen-
terveysongelmiin ja päihteiden käyttöön. Se on eh-
kä kallista, mutta pitkällä täh-
täimellä kannattavaa. Silloin 
nimittäin on mahdollisuus 
pelastaa myös seuraava 
sukupolvi.

kaiSa aNttila

Sinappia

He oppivat jo 
nuorena, kuinka 
viidakkoveistä 
kuuluu 
tukiviidakossa 
käyttää.

Suomen Lähetysseuran 
kotimaantyö uudistuu
Suomen Lähetysseuran 
kotimaantyö järjestellään 
uudelleen. Vuoden 2014 
alussa aloittavat kirkon 
kansainvälisen työn 
hiippakuntasihteerit.
Lähetysseuran alueelliset 
toimistot Oulussa, 
Kuopiossa, Tampereella 
ja Helsingissä lakkaavat 
olemasta.

Suomen Lähetysseuran ko-
timaantyö järjestäytyy en-
si vuoden alusta asiak-
kuuksien pohjalta. Toi-

mintatapa tähtää Lähetysseu-
ran kumppanuuden syventämi-
seen seurakuntien ja jäsenjärjes-
töjen kanssa.

Toiminta integroidaan hiippa-
kuntien kansainvälisen työn sih-
teerien tehtäviin siten, että hiip-
pakunnalliset palvelut täydentä-
vät Lähetysseuran seurakunta-
kohtaista palvelua.

Kirkon kansainvälisen työn 
hiippakuntasihteerit aloittavat 
työnsä vuoden alusta.

Niiden rahoitukseen osallistu-
vat Suomen Lähetysseuran lisäksi 
muut kirkon lähetysjärjestöt sekä 
Kirkon Ulkomaanapu.

Asiakkuuksiin pohjautuva toi-
mintatapa kasvattaa suunnitel-
mallista ja tavoitteellista yhteis-
työtä seurakuntien ja jäsenjärjes-
töjen kanssa.

Lähetysseuran palvelutoimin-
nan keskeinen tavoite on seura-
kunnan oman lähetystyön kehit-
täminen ja vahvistaminen. Tätä 
tehtävää varten Lähetysseura tuo 
seurakuntien ja jäsenjärjestöjen 
käyttöön asiantuntemuksensa 
kirkkojen lähetystyön sisältöky-
symyksissä.

Toimintatavan muutoksella 
Lähetysseura vastaa niihin uu-
distustarpeisiin, joihin kirkon lä-
hetystyön strategia ja hiippakun-
nallisen työn järjestäminen kut-
suvat. 

Uudistuksen seurauksena ku-
kin seurakunta ja jäsenjärjestö 
saa kumppanuuden vahvistamis-

ta ja yhteydenpitoa varten oman 
palvelupäällikön.

Tavoitteena on vuosisuunni-
telmaan pohjautuva tavoitteen-
asettelu ja toiminta.

Kotimaantyön henkilöstö 
tuottaa seurakuntien ja jäsenjär-
jestöjen vuosisuunnitelmiin poh-
jautuvat palvelut. Tätä varten uu-
dessa organisaatiossa on erilli-
nen seurakuntapalvelun yksikkö 
ja varainhankinnan yksikkö.

Lähetysseuran alueellisten 
toimistojen palvelut Helsingissä, 
Kuopiossa, Oulussa ja Tampereel-
la päättyvät vuoden lopussa.

Palvelutoimintaa johdetaan ja 
toteutetaan ensi vuoden alusta al-
kaen Helsingistä Lähetystalolta. 
Lähetystyöntekijät toimivat jat-
kossakin kotipaikkakunnaltaan 

käsin ja jatkavat seurakuntavie-
railuja eri puolilla maata. 

Etäisyyksistä johtuen Pohjois- 
ja Itä-Suomea varten on varattu 
kouluttaja.

Uuden kotimaantyön orga-
nisaation tehtävien täyttäminen 
käynnistyy välittömästi. Tehtä-
vät täytetään sisäisellä rekrytoin-
nilla. Uusi organisaatio aloittaa 
toimintansa 1.1.2014.

Suomen Lähetysseura on 
vuonna 1859 perustettu Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon lähetysjärjestö, joka toimii 
30 maassa yhteistyössä paikallis-
ten kirkkojen ja järjestöjen kans-
sa. Lähetysseura on myös ulko-
asiainministeriön kumppanuus-
järjestö ja yksi Suomen suurimpia 
kehitysyhteistyöjärjestöjä.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluita tarjotaan
Kirkon Palveleva puhelin 

Kirkon Palveleva puhelin päivystää 
paikallispuhelun hinnalla joka ilta,

arkena ja pyhänä, 
suomeksi numerossa 01019 0071 

ja ruotsiksi numerossa 01019 0072.
Ihmissuhteista, yksinäisyydestä, hengellisistä 

kysymyksistä ja sairaudesta keskustelevat päivystäjät 
ovat kirkon sielunhoitajia, koulutettuja

vapaaehtoisia ja työntekijöitä. 

Suomen Lähetysseura on evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö joka tekee työtä 
yhteistyökirkkojensa ja kristillisten järjestöjen kanssa.

w w w. su o m e n la h e t y s s e u ra . f i
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Perheily on vertaistukea
Oulussa ollaan 
edelläkävijöitä 
Kehitysvammaisten 
Tukiliiton uudessa 
toimintamuodossa. 
Perheilytoiminta tukee 
kehitysvammaisia lapsia ja 
heidän perheitään.

Seitsenvuotiaat Topi ja Vera 
viihtyvät hiekkalaatikolla. 
He ovat tulleet vanhempi-
ensa ja sisarustensa kanssa 

Oulun Kehitysvammaisten Tu-
ki ry:n järjestämään tilaisuuteen. 
Topilla on Downin oireyhtymä ja 
Veran kehitysvammaisuuden ai-
heuttaa harvinainen Kabuki-oi-
reyhtymä.

Valtakunnallisen Kehitysvam-
maisten Tukiliitto ry:n ja sen pai-
kallisyhdistyksen tehtäviin kuu-
luvat sekä kehitysvammaisten oi-
keuksien ajaminen että muista 
tarpeista huolehtiminen. Oulu 
on edelläkävijä Kehitysvammais-
ten Tukiliiton uudessa toiminta-
muodossa, jolle on annettu ni-
meksi perheily.

– Perheily on lapsiperheiden 
yhteistä toimimista, Topin äiti 
Annemari Eskola tiivistää.

– Teemme yhdessä monenlai-

sia asioita: käymme esimerkiksi 
uimassa ja HopLopissa, sekä jär-
jestämme muskaria ja retkiä.

Mukana 
koko perheellä
Olennaista perheilytoiminnas-
sa on, että mukana ollaan koko 
perheellä. Retkillä ovat sekä van-
hemmat, kehitysvammaiset lap-
set että heidän sisaruksensa.

– Tämä on uudenlaista vertais-
tukea, Eskola tiivistää.

Oulussa on järjestetty perhei-
den yhteistä toimintaa jo aikai-
semminkin, mutta nyt toimin-
tamuodosta on tullut valtakun-
nallisen tukiliiton virallista toi-
mintaa.

– Kaipasimme vertaistukea, ja 
olemme siksi lapsiperheiden kes-
ken viettäneet aikaa yhdessä. Jos-
kus vietämme aikaa ihan vain ai-
kuisten kesken. Sitäkin tarvitaan, 
Eskola kertoo.

– Lapsiperheille ei juuri ole jär-
jestetty toimintaa. On hienoa, et-
tä tästä on saatu valtakunnallinen 
toimintamuoto, hän iloitsee.

Veran äiti Hanna-Lena Dah-
lin uskoo, että koko perheen yh-
teinen toiminta tukee myös sisa-
rusten ajatusmaailman kehitty-
mistä.

– Minusta on hienoa, että saan 

kasvattaa Veran 8-vuotiaan iso-
siskon Sagan hyväksymään eri-
laisuutta. Uskon, että aikuisena 
hän osaa huomioida erilaiset ih-
miset paremmin, Dahlin pohtii.

Musiikki 
tuottaa iloa
Topi ja Vera ovat tutustuneet toi-
siinsa vertaistukimuskarissa. 
Muskari-illoissa lauletaan en-
sin tuttuja lastenlauluja, minkä 
jälkeen lapset saavat leikkiä teh-
tävään palkatun henkilön ohja-
uksessa ja aikuiset saavat hetken 
keskustella keskenään.

Oulun kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen puheenjohtaja 
Maija Pelkonen kertoo musiikin 
olevan kehitysvammaisille tärkeä 
ja vahva osa-alue. Se onkin yksi 
osa-alue, johon yhdistys keskittyy 
toiminnassaan.

– Musiikilla on terapeuttinen 
vaikutus. Se antaa ihmisille eri-
laisia mahdollisuuksia ilmaista 
itseään. Joku haluaa tanssia, toi-
nen soittaa tai laulaa, kolmas vain 
kuunnella.

Musiikki auttaa myös yhtey-
den saamisessa toisiin ihmisiin.

– Kehitysvammaisista on mu-
kava tuottaa toisille ihmisille iloa 
musiikin avulla, Pelkonen kertoo 
hymyillen.

Dahlin kertoo, että muskarilla 
on iso merkitys heidän koko per-
heellensä.

– Vera sairasteli paljon lapse-
na. Vasta monen vuoden jälkeen 
pystyimme menemään muiden 
lasten seuraan ilman, että Veraan 
tarttui joku tauti ja hän sairasti 
pari viikkoa tapaamisen jälkeen.

Tammikuussa Dahlin löysi tien-
sä vertaistukismuskariin. Siitä ovat 
nauttineet niin äiti kuin lapsetkin.

– Muskarissa vanhempien 
kanssa puhuminen on helppoa, 
koska he ovat samassa elämänti-
lanteessa. Ei tarvitse aina selittää 
mitä mikäkin tarkoittaa. Muska-
rissa saan huomata, etten ole yk-
sin tämän elämäntilanteen kans-
sa, Dahlin kertoo.

– Verakin odottaa muskariin 
menoa aina innolla, hän lisää.

Vertaistuki 
on tärkeintä
Eskola on ollut mukana järjestä-
mässä muskareita jo useamman 
vuoden ajan. Myös hän korostaa 
iltojen monia etuja.

– Vertaistuki on kaikkein tär-
kein tuen muoto. Toisten erityis-
lasten vanhemmilta tulee täsmäl-
lisin tieto, Eskola kuvailee.

Eskola myöntää, että elämä on 
joskus raskasta kehitysvammai-
sen pojan kanssa. Topi sairastelee 
paljon, vaatii jatkuvaa valvontaa, 
ja hänen puheensa on rajallista. 
Keskustelut hänen kanssaan käy-
dään tukiviittomien ja kuvakort-
tien avulla. Silti Eskola sanoo, et-
tä Topi on suorastaan lottovoitto. 
Hänen on helppo luetella hyviä 
puolia Down-lapsen kanssa elä-
misessä.

– Topin huolettomuus ja elä-
mänilo ovat tarttuvia. Hän on 
suunnattoman tunteva ja rakas-
tava lapsi, jonka tunneäly on jo-
takin uskomatonta. Hänen myö-
tään olen saanut uusia ystäviä ja 
uutta näkökulmaa elämään.

– Kehitysvamma on osa hän-
tä. Ei hän olisi minun Topini, el-
lei hänellä olisi Downin oireyhty-
mää, Eskola muistuttaa.

kaiSa aNttila

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

On hienoa, että saan 
kasvattaa Veran 
isosiskon hyväksymään 
erilaisuutta. Uskon, 
että aikuisena hän osaa 
huomioida erilaiset 
ihmiset paremmin.

Hanna-Lena Dahlin

Perheilytoimintaan osallistuu koko perhe. Topin ja Veran mukana hiekkalaatikolla on myös Veran isosisko Saga.

Hanna-Lena Dahlin ja Annemari Eskola.
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SYYSTUNNELMIA

Raimo Niemikorven lauluoppilaat esiintyvät 
Tulindberg-salissa perjantaina 18.10.2013 
klo 19.00. Pianistina Markus Vaara

Vapaa pääsy, tervetuloa!

• 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

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herättäjän päiviä: su 20.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa, su 20.10. klo 12.00 messu Pattijoen kirkossa, ruokailu ja 
seurat seurakuntatalossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 18.10 klo 18.00 Aino Junttilalla, 
Puolukkatie 5 B, Temmes, su 20.10. klo 18.30 Airi ja Yrjö Iso-Seppälällä, 
Savikorventie 44, Kempele
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: 
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Nokelan-
tie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

Miestenpäivät  
18 – 20.10.2013  
”Elämän kriiseissä”

Koulukatu 41, Rukoushuone.
Perjantai 18.10. klo 18.  
Perhe, paras vai pahin?
Mika Pouke: ”Perheen sisäisiä 
kysymyksiä VT esimerkein.” Pekka 
Kortelainen, kommenttipuheen-
vuoro. Keskustelua. Rukouspalve-
lua. Iltapalaa 19.30
Lauantai 19.10. klo 13.  
Haavoista parantumiseen
Jukka Nuutinen: Ilman palkkatyötä, 
kirous vai siunaus? Turo Skogberg: 
Haavoista parantumiseen. Kahvi 
klo 15-15.30 Ossi Kantola: Haavoit-
tunut perhe. Tuomo Nikkola: 
Päivätyö takana, mitä edessä?
Keskustelua. Rukouspalvelua.
Sunnuntai 20.10.
Kastellinkirkko Messu klo 10, Mika 
Pouke saarnaa. Seurat rukoushuo-
neella klo 14. Leena ja Pekka Siljan-
der. Huom! Aloitamme tilaisuuden 
kahvituksella.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Tänään klo 19. OP/NAilta,  
Niina Oravalla, Pouket.
Ma 21.10. klo 18.30. 3K, Pikkarainen.
Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Pe 18.10. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
Su 20.10. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

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

Muut seurakunnat

Su 20.10. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS Hartti Lindgren

Ma 21.10. klo 12.00 RUKOUSHETKI
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 18.10. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 20.10. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Juan ja Katja Castillo, 
Pirkko Junnila ja Ulla Rasinkangas. Seimi, pyhä-
koulu ja lastenkokous. Su 20.10. klo 17 Church78, 
International Service, Uusikatu 78, Juan Castillo, 
Kyle and Tiia-Lotta Ueckermann. Ma 21.10. klo 18 

Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 23.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raimo 
Karhu, Tarja Liljamo. To 24.10. klo 9 Päiväpiirin retki Sotkamoon. Päivärukous  
ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 17.10. Testametti Info-tilaisuus klo 13.00-15.00.
Su 20.10. Rukouskokous klo 10.30.  

Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 21.10. Veljes-kotiliitto klo 13.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

To 17.10. klo 19 Lähde-ilta, God’s Bell, tarjoilu, Martti Väyrynen. Pe 18.10. 
EI Varkki-iltaa. Su 20.10. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Risto 
Wotschke, aihe: Korinttolaiskirje osa 8. Ti 22.10. klo 18 Alfa kurssi. Ke 23.10. 
klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 24.10. klo 19 Rukousilta, Anna-
Liisa Björni, Pekka Tuominen. Tervetuloa!

 MIKÄ ON USKON PERUTUS, 
JOKA KESTÄÄ?

Timo Hakkarainen ja Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
20.10. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Tunnetko äidin, joka on an-
sioitunut lasten ja nuorten 
esimerkillisenä kasvattaja-
na, perhe-elämän ja van-

hemmuuden edistäjänä sekä laa-
jemminkin yhteisvastuullisena 
toisista huolehtimisen ja välittä-
misen turvaajana?  Olisiko aika 
hakea kunniamerkkiä äidille?

Äitienpäiväkunniamerkkiesi-
tykset toimitetaan ehdolla olevan 
äidin asuinseudun omaan alue-
hallintovirastoon. 

Mikäli hakemuksen tekijöinä 
ovat omat lapset, hakemukseen 
tulee liittää vähintään kaksi luo-
tettavaa, toisistaan riippumaton-
ta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä 
tai muilta yhteisöiltä, jotka tun-
tevat hyvin kysymyksessä olevan 
perheen. 

Myös muut omaiset, tuttavat, 
naapurit ja vastaavat voivat ol-
la aloitteellisia, mutta tällöin esi-
tyksen tekijäksi tulee kysyä viran-
omainen, järjestö tai muu yhteisö.

Hakemuslomake löytyy kan-
salaisen verkkopalvelusta (www.
suomi.fi) nimellä kunnial1. 

Esitys pitää toimittaa aluehal-
lintovirastoon 15.11. mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö 
korostaa äitienpäiväkunniamer-
keistä antamassaan ohjeistukses-
sa, että hyvin erilaiset, erilaisissa 
ammateissa toimivat ja erilaisissa 
lähiyhteisöissä ja elämäntilanteis-
sa elävät äidit voivat olla ansioitu-
neita kasvattajia.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 
vuotta. Pyrkimyksenä on myös, 
että palkittavat äidit edustavat 
mahdollisimman erilaisia ryh-
miä: ansiotyössä käyviä, yksin-
huoltajia, maaseudun emäntiä ja 
niin edelleen sekä myös eri vä-
hemmistöryhmiä, kuten romane-
ja ja saamelaisia. Lasten lukumää-
rä ei ole määräävä peruste palkit-
semiselle.

Biologisten äitien lisäksi myös 
adoptioäitejä ja sijaisäitejä voi-
daan esittää palkittavaksi. 

Huomioon otetaan myös laa-
jempi yhteiskunnallinen kasva-
tusvastuu ja toiminta esimerkik-
si lastensuojelu- ja perhejärjes-
töissä, nuoriso- ja urheilujärjes-
töissä, koululautakunnassa sekä 
vanhempainyhdistyksissä. Am-
matissaan kasvattajina toimivil-
le kunniamerkkejä ei ole tarkoi-
tus myöntää.

Sosiaali- ja terveysministe-
riö tekee kunniamerkkiesityk-
sen Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikunnil-
le aluehallintovirastojen esitysten 
perusteella.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
ritarimerkki (SVR R I). 

R i t a r i ku n t i e n  ka ns l i a ,  S t u d io  F o t o n o k ka O y

Olisiko aika hakea 
kunniamerkkiä äidille?

Oulun tuomiokirkos-
sa järjestetään seuraava 
vihkihetki perjantaina 
25.10. kello 17–19. Vih-

kihetkeen ei ilmoittauduta etu-
käteen vaan parit vihitään saapu-
misjärjestyksessä. Mukaan tarvi-
taan esteettömyystodistus, joka 
on hankittu viimeistään viikkoa 
ennen vihkimistä jommankum-
man vihittävän kotiseurakunnan 
kirkkoherranvirastosta.

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä, mutta tarvittavat to-
distajat voivat tulla myös seura-
kunnan puolesta. Vihkimisen 
jälkeen on tarjolla hääkakkua ja 

kahvit hääväelle tuomiokirkon 
kryptassa. Vihkitoimitus ja juh-
lakahvit ovat maksuttomia.

Loppuvuodesta järjestetään 
vielä yksi vihkihetki 27.12.

Hääparien on mahdollista va-
rata myös oma vihkihetki ha-
luamalleen ajankohdalle Oulun 
ev.lut. seurakuntien päivystävältä 
papilta numerosta (08) 3161 410.

Esteettömyystodistuksella 
varmistetaan, että parilla on oi-
keus mennä naimisiin. Oulun 
ev.lut. seurakunnissa avioliiton 
esteiden tutkintaa tehdään arki-
päivisin kello 9–16 seurakuntien 
keskusrekisterissä, osoitteessa 

Isokatu 9 (p. (08) 3161 310). Es-
teettömyyslomakkeen voi tulos-
taa osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/esteettomyyslomake 
ja palauttaa täytettynä keskusre-
kisteriin.

Kirkollinen vihkiminen on 
mahdollista, kun vähintään toi-
nen vihittävistä on ev.lut. kirkon 
jäsen ja lisäksi toisen on kuulut-
tava joko ev.lut. kirkkoon tai jo-
honkin muuhun kristilliseen us-
kontokuntaan Ev.lut. kirkon jäse-
nillä tulee olla käytynä rippikou-
lu. Vihkihetkessä voidaan myös 
siunata jo solmittu avioliitto.

Avioliittoon helposti sydänsyksyllä



10    Nro 34    17.–24.10.2013

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 20.10. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnasta. 
Aiheena on Uskon perustus. 
Klo 10 messu Kiimingin kirkosta. 
Messun toimittaa Miia Seppänen, 
ja häntä avustaa Ulla Junttila. 
Klo 11.15 Armonpulla-ohjel-
ma. Miten vapautua vaatimus-
ten vankilasta katsomaan itseä ja 
muita armollisten silmälasien lä-
pi? Mm. tätä pohtii Haukiputaan 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Johanna Kerola. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa nuorisomuusikko 
Esa Rättyä valottaa Oulugospe-
lin tämän vuoden ohjelmaa. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 18.10. klo 14.40 nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä valottaa Oulu-
gospelin tämän vuoden ohjelmaa. 
Ke 23.10. klo 16.40 Herätys ei-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Dein maanantai-illassa 
puhetta lasten ja nuorten asioista

Maanantaina 21.10. Ra-
dio Dein illassa on tarjol-
la kaksi Oulussa tuotettua 
ohjelmaa. Oulun ev.lut. 

seurakuntien Rauhan Aseman Ruko-
usradiossa keskustellaan oululaisten 
nuorten asioista kello 18–19.15. Haas-
tattelussa ovat Oulun ev.lut.seurakuntien oppilaitosdiakoni Salla 
Tuominen ja Karjasillan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja 
Janne Honkanen. He ovat olleet antamassa tukea nuorille ja kou-
lun henkilökunnalle Myllytullin puukotustapauksen jälkeen. Oh-
jelmassa rukoillaan Oulun seudun ihmisten lähettämien aiheiden 
puolesta. Oman esirukouspyynnön voi lähettää osoitteessa oulun-
seurakunnat.fi/rukousradio. Rukousradion toimittaa Mervi Päi-
värinta.

Samana iltana kello 21.35 valtakunnallises-
sa Elämänkoulu-ohjelmassa Marja Blomste-
rin vieraana on oululainen sijaisperheen äiti ja 
sijaisvanhempien kouluttaja Kristiina Ketola-
Orava. Mitä sijasperheen äitiys on vaatinut, mi-
tä antanut? Kuinka hoitaa suurta uusperhet-
tä, parisuhdetta ja lukuisia järjestötehtäviä tä-
män ohessa? Entä minkä avulla Kristiina on 
selvinnyt kahden oman lapsensa kuolemasta? 
Elämänkoulun kustantaa Kristityt yhdessä ry. 

len ja tänään. Frank Mangs oli 
Urho Muroman ohella viidesläi-
sen herätyksen vaikuttavimpia 
puhujia. 1940-luvulla hänen he-
rätyskokoukseensa tuli Helsin-
gissä 17-vuotias Ulla-Christina 
Sjöman. Tuon kohtaamisen seu-
rauksena Ulla-Christinasta tuli 
teologian opiskelija, ja hän päätyi 
lehtorin virkaan seurakuntaan. 
Kun karismaattinen liike levi-
si suomeenkin 1970-luvulla, Ul-
la-Christina aloitti Sanan ja ru-
kouksen illat Luukkaan seura-
kunnassa. Ne jatkuvat vielä ny-
kyäänkin, vaikka Ulla-Christina 
on ollut eläkkeellä virastaan jo 20 
vuotta. MP. Uusinta.
Ma 21.10. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa keskustellaan oululais-
ten nuorten asioista. Haastatte-
lussa on Oulun ev.lut. seurakun-
tien oppilaitosdiakoni Salla Tuo-
minen ja Karjasillan seurakun-
nan johtava nuorisotyönohjaaja 
Janne Honkanen. MP. Ks. vierei-
nen juttu.
Klo 21.35 Elämänkoulu-ohjel-
massa on vieraana oululainen si-
jaisperheen äiti ja sijaisvanhem-

pien kouluttaja Kristiina Ketola-
Orava. MB. Ks. viereinen juttu.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 20.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnasta.
Aiheena on Uskon perustus.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Sunnuntaina 20.10. klo 10 messu 
Oulun tuomiokirkosta. 
radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Sunnuntaina 20.10. klo 10 juma-
lanpalvelus Kotkan kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

YlE tV 1
Su 20.10. klo 10 Uskonpuhdis-
tuksen muistopäivä Hollolan So-
vituksenkirkosta.

Paikkoja avoinna

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta on haettavana
 

OulunsalOn seurakunnan 
kirkkOherran virka 

Viran tehtävissä korostuu muutosjohtamisen osaaminen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemuk-
set on toimitettava 28.10.2013 klo 15 mennessä osoitteeseen 
PL 85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1 tai sähkö-

postitse oulu.tuomiokapituli@evl.fi. Virka edellyttää suomen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin 

kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Tapio Kortesluoma, 
p. 044 745 3859, tapio.kortesluoma(at)evl.fi ja notaari Outi 

Äärelä p. 044 7555 512, outi.aarela(at)evl.fi.

Oulunsalon seurakunta kuuluu Oulun 
seurakuntayhtymään, jossa on seitsemän 
seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palve-
luyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä 
on noin 400. Oulunsalon seurakunnassa on 
yli 8700 jäsentä, joiden keski-ikä on vähän 
yli 30 vuotta, joten toiminta painottuu vah-
vasti lapsiin ja nuoriin. Myös varttuneempi 
väki toimii aktiivisesti vapaaehtoistyössä. 
Työntekijöitä seurakunnassa on 17, pappeja 
on kirkkoherran lisäksi kaksi.

www.oulunseurakunnat.fi

 
 

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Terveydenhoitoa

Kevään 2014 Raamattuvi-
saan osallistuvan pitää 
tuntea Luukkaan evanke-
liumia, Apostolien tekoja, 

Ensimmäistä Mooseksen kirjaa 
sekä Psalmeja.

Valtakunnallinen 5.–6.-luok-
kalaisille suunnattu Raamattu-ai-
heinen tietokilpailu tukee koulu-
jen uskonnon- ja äidinkielenope-
tusta ja kasvattaa varhaisnuorten 
Raamatun- ja kulttuurintunte-
musta. 

Parin vuoden välein järjestet-
tävä visa käydään jo yhdeksännen 
kerran. Vuonna 2014 visan tee-
mana on rauha. Visan suojelijoi-
na toimivat arkkipiispa Kari Mä-
kinen, ortodoksisen kirkon ark-
kipiispa Leo sekä katolisen kirkon 
piispa Teemu Sippo.

Raamattuvisa on luonteeltaan 
kampanja, jossa voittoa tärkeäm-
pää on osallistumisen riemu ja 

Parhaat Raamatun 
tuntijat pääsevät 
palkintomatkalle ulkomaille

uuden löytämisen ilo.
Raamattuvisan järjestävät 

Kirkkopalvelut, Kirkkohallitus 
ja Opetushallitus. Yhteistyöta-
hoina mukana ovat muun muas-
sa Luokanopettajien liitto ja Suo-
men Raamattuopisto. 

Visa tukee koululaisten Raa-
matun ja kulttuurin tuntemus-
ta, koulujen uskonnon- ja äidin-
kielen opetuksen tavoitteita sekä 
koulujen ja seurakuntien yhteis-
työtä.

Kyseessä on tietokilpailu, 
mutta samalla visalla halutaan 
kannustaa oppilaita Raamatun 
tutkimiseen myös soveltavien ky-
symysten avulla innostaen poh-
dintaan ja elämykselliseen työs-
kentelyyn. 

Vaihtelevilla kysymystyypeillä 
pyritään huomioimaan erilaiset 
oppijat. Rauhan teemaa lähesty-
tään esimerkiksi mielenrauhan, 
koulurauhan, ekumenian ja yh-
teiskunnallisen rauhan näkökul-
mista. Visa haastaa pohtimaan, 
minkälaisista asioista rauha ra-
kentuu ja mitä Raamattu kertoo 
rauhasta.

Kilpailu etenee kolmessa vai-
heessa, kolmen hengen joukku-
eessa. Ensimmäinen kilpailuvai-
he järjestetään kouluissa 28. ta-
mikuuta 2014, aluekilpailu seu-
rakunnissa 11. maaliskuuta ja fi-
naali Helsingissä 12. huhtikuuta 
2014. Visan pääpalkintona on ul-
komaanmatka. 

Lisätietoa visasta osoitteesta 
www.raamattuvisa.fi. 

Viime viikon Rauhan Ter-
vehdyksessä oli virheellistä 
tietoa mikkelinpäivän pii-

rustuskilpailusta.
Piirustuskilpailu oli tarkoitet-

tu muillekin Siikalatvan seura-

kuntalaisille, ei ainoastaan Rant-
silan perhekerholaisille.

Mikkelinpäivän piirustuskilpailu 
oli avoin kaikille Siikalatvan seurakuntalaisille

Kristiina Ketola-
Orava.
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Jer. 3: 14-15
”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!” 
sanoo Herra. ”Minä otan teidät jälleen 
omikseni. Minä kokoan teidät kaikki ja 
tuon Siioniin - vaikka teitä olisi vain yksi 
joka kaupungissa ja kaksi joka kansan 
keskellä. Minä annan teille mieleni 
mukaiset paimenet, ja he johtavat teitä 
viisaasti ja taitavasti.”

Ef. 6: 10-18
Vahvistukaa Herrassa, ottakaa 
voimaksenne hänen väkevyytensä. 
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, 
jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen 
juonia vastaan. Emmehän me taistele 
ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja 
ja voimia vastaan, tämän pimeyden 
maailman hallitsijoita ja avaruuden 
pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis 
yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin 
että kykenette pahan päivän tullen 
tekemään vastarintaa ja selviytymään 
taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää 
lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, 
pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 
ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa 
rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa 
suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte 
sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa 
myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen 
miekka, Jumalan sana.
     Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. 
Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin 
voimin.

Joh. 4: 46-53
Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, 
jonka poika oli sairaana. Kuultuaan 
Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan 
hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että 
tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli 
kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle: 
”Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja 
ihmeitä.” Mutta virkamies pyysi: ”Herra, 
tule, ennen kuin poikani kuolee.” Silloin 
Jeesus sanoi: ”Mene kotiisi. Poikasi elää.” 
Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, 
ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen 
palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat 
pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, 
mihin aikaan poika oli alkanut toipua, 
ja he sanoivat: ”Eilen seitsemännellä 
tunnilla kuume hellitti.” Silloin isä 
ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri 
silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: ”Poikasi 
elää”, ja hän ja koko hänen talonsa väki 
uskoivat Jeesukseen.

Auta meitä elämään  
armosi varassa  
Minä uskon kolmiyhteiseen armolliseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. 
Mitä se usko oikein tarkoittaa? Minulle usko on tuonut turvaa vaikeuksissa, valoa pimey-
teen, luottamusta tulevaisuuteen. Heprealaiskirjeessä vakuutetaan: ”Usko on sen todel-
lisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” 

Niilo Rauhalan runossa todetaan: ”Jos maltat uskoa, Jumalan silmät katsovat tämän 
aamun läpi. Kaikki suuret asiat ovat vielä edessäpäin.”  

Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista. Jumala ei näe meitä heikkoina ja lan-
genneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee meidät rakkaan poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen kautta. Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon. Jeesus 
Kristus on ainoa suojamme Jumalan edessä. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti 
synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän 
Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme. 

Martti Luther opetti kahdesta rakkaudesta. Hänen mukaansa on kahdenlaista rak-
kautta: rakkautta, jolla Jumala rakastaa ja rakkautta, jolla ihminen rakastaa. 

Luther lausuu niiden eron seuraavasti: Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastetta-
vansa; ihmisen rakkaus syntyy rakastettavastaan. 

Itselleni hyvin läheisessä laulussa todetaankin: ”Olin täynnä suurta ahdistusta. Vapah-
tajaa hiljaa rukoilin. Hän sanoi: ‘Älä pelkää rangaistusta.’ Ristillä jo sinut armahdin, 
armahdin.” 

Jo sanana armo sisältää ajatuksen jostain sellaisesta, mitä ei voi korvata rahalla. Armo 
ei ravitse kylläisiä tai ravittuja, vaan nälkäisiä. Armoa ei evätä keneltäkään.

Sain taas polvistua Kastellin kirkon alttarikaiteen ääreen. Sillä paikalla on hyvä olla. 
Martti Luther kävi tiukan sisäisen taistelun kysymyksestä ”Miten ihminen pelas-

tuu?” Pitkän uuvuttavan taistelun jälkeen hän löysi vastauksen: Ihminen pelastuu yksin 
armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. 

Jeesus Kristus on kohdattavissa alttarin ja anteeksiantamuksen sakramentissa. Jokai-
sella meillä on kuormamme ja sydämen murheemme ja meidät kaikki Jeesus kutsuu 
luokseen sillä Hän haluaa antaa meille levon: ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja kat-
sokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. 
Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

JuHa VäHäkaNgaS

Sanan aika
Sunnuntai 20.10.2013
Psalmi: Ps. 46: 2-8 
1. lukukappale: Jes. 33:20-22 tai Jer. 3:14-15 
2. lukukappale: Room. 1:16-17 tai Ef. 6:10-18 
Evankeliumi: Joh. 4:46-53 
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Suntiolla on hyvin 
merkittävä, mutta 
suhteellisen näkymätön 
osa seurakunnan ja kirkon 
toiminnassa. Tuiran 
seurakunnan suntio Juha 
Mäkivierikko toteaa, että 
silloin tietää tehneensä 
hyvää työtä, kun kukaan 
ei huomaa mitään.

Suntion eli seurakunta-
mestarin tavallista työpäi-
vää tai -viikkoa on vaikea 
määritellä, sillä työ koostuu 

monista vaihtelevista, pienem-
mistä ja suuremmista tehtävistä.

Mittareiden lukemisesta, ul-
koalueiden tarkistamisesta ja sii-
voamisesta, talvisin lumitöistä ja 
hiekoittamisesta – niistä ja pal-
jon muusta on suntion työpäivät 
tehty.

Suntion sunnuntai ei lopu kirkkokahveihin
Seurakuntamestari on ikään 

kuin kirkon talonmies, joka pitää 
huolen siitä, että tilat ovat kun-
nossa ja toiminta sujuu mutkat-
tomasti.

– Meillä on kiinteistöhuollon 
tekemä listaus asioista, jotka täy-
tyy hoitaa kuukausittain. Siihen 
kuuluvat muun muassa lamppu-
jen tarkistus ja vaihtaminen, kat-
tojen ja rännien puhdistus se-
kä hälyttimien tarkistus, Pyhän 
Tuomaan kirkossa työskentelevä 
Juha Mäkivierikko luettelee.

Isommat korjaukset ja muut 
työt, joita suntio ei pysty itse te-
kemään, hoitaa seurakuntayhty-
män kiinteistöpalvelut.

– Yhteistyömme toimii hyvin. 
Viimeksi he kävivät täällä korjaa-
massa kirkonpenkkien listoja.

Jokaisella on
oma tyylinsä
Näkyvin osa seurakuntamestarin 
työtä on jumalanpalveluksen val-

misteleminen. Siihen liittyy kui-
tenkin paljon sellaista, mitä seu-
rakuntalaiset eivät tiedä.

– Se, mitä seurakuntalaiset 
yleensä tietävät ja näkevät, on 
esimerkiksi virsien merkitsemi-
nen sekä kolehdin kerääminen. 
Yleensä olen myös ovella kirkko-
väkeä vastassa.

Ennen jumalanpalvelusta seu-
rakuntamestari tarkistaa tilat ja 
valmistelee kirkkosalin. Pyhän 
Tuomaan kirkossa osa kirkko-
salista on välillä seurakuntasali-
na, jota käytetään muun muassa 
muistotilaisuuksiin, perhejuh-
liin ja koulutuksiin. Jumalanpal-
velusta varten tuolit täytyy järjes-
tää uudestaan.

Suntio laittaa esille kynttilät 
ja oikean väriset kirkkotekstiilit 
sekä kukat, valmistelee ehtoollis-
pöydän ja asettelee pikarit altta-
rin reunalle.

– Aluksi minulla oli puvun-
takin taskussa muistilista, jos-

ta pystyin tarvittaessa tarkista-
maan, että kaikki tulee tehtyä 
oikein. Nykyisin en enää tarvit-
se listaa.

– Jokaiselle suntiolle muodos-
tuu omanlaisensa tapa työsken-
nellä. Minä lähden liikkeelle alt-
tarilta, Mäkivierikko kertoo.

aina valmiina
olemaan avuksi
Jumalanpalveluksen aikana sun-
tio tarkkailee tilaisuuden suju-
mista sivummalta ja huolehtii, 
että kaikki pääsevät ehtoolliselle.

– Autan tarvittaessa vanhem-
paa väkeä, jos liikkuminen on 
hankalaa. Katson myös, etteivät 
esimerkiksi rippikoululaiset rä-
pellä kännyköitä jumalanpalve-
luksen aikana.

 Myös sairaskohtauksien varal-
ta täytyy olla valppaana.

– Vaikkapa konfirmaation ai-
kana saattaa joku nuori pyörtyä. 
Se ei ole mitenkään tavatonta, ja 

silloin täytyy olla valmiina otta-
maan kiinni. Huonovointisille 
viedään tuoli tai laitetaan heidät 
sakastiin pitkälleen.

Seurakuntamestarin työ on 
kokonaisvaltaista palvelutyötä, 
jossa huolehditaan sekä seura-
kunnan tiloista että seurakunta-
laisista itsestään.

Myös kellojen soitto kuuluu 
suntiolle.

– Onneksi se tapahtuu nykyi-
sin nappia painamalla. Ei sentään 
tarvitse naruissa roikkua, Mäki-
vierikko hymyilee.

Jumalanpalveluksen jälkeen, 
kun vapaaehtoisten valmistamat 
kirkkokahvit on juotu ja seura-
kuntalaiset lähteneet, suntio pa-
lauttaa tilat entiselleen ja laskee 
kolehdin.

– Moni ei tiedä sitä, että minä 
myös pesen ja kuivaan käsin mes-
sussa käytetyt ehtoollispikarit.

Siinä riittääkin työtä, sillä pi-
kareita on kaikkiaan noin 250. 

Tuttu, samalla 
uudenlainen Tuira

Kirkkoherran tehtävä on mah-
dollistaa, että Jumalasta jää 
jälki seurakuntalaisiin, tii-
vistää Tuiran kirkkoherra-

na vuodenvaihteessa aloittava Nii-
lo Pesonen.

Myös jokaisesta kirkkoherras-
ta jää jälki seurakuntaan ja työyh-
teisöön.

– Mutta mitä suurempi seura-
kunta, sitä pienempi jälki. Joka vuosi 
Tuiran seurakuntaan muuttaa 5 000   
ihmistä ja seurakunnasta muuttaa 
pois 5 000 ihmistä. Se on iso liike, 
tietää seurakunnan vastikään eläk-
keelle jäänyt kirkkoherra Hannu 
Ojalehto.

toimitilojen turvaamisessa 
riittää haastetta
Minkälaisen seurakunnan Pesonen 
saa Tuirassa johdettavakseen? Tu-
tun, mutta samalla uudenlaisen.

Sen jälkeen kun Tuirassa kasva-
nut ja seurakunnan pappina kym-
menkunta vuotta toiminut Pesonen 
lähti hiippakuntadekaaniksi, seura-
kunnan pohjoiskulmalle on raken-
nettu kaksi kokonaan uutta asuin-
aluetta, Ritaharju ja Kuivasranta. Li-
säksi länsiosassa on rakennettu Top-
pilansalmea kahta puolta.

Ojalehdon mukaan seuraajalle jää 
isoksi haasteeksi turvata, että seura-
kunnan pohjoisilla alueilla on toimi-
tilat jatkossakin.

Seurakunnalle suunniteltiin pit-
kään tiloja Ritaharjun monitoimi-
keskukseen, mutta hanke kariutui 
kalkkiviivoilla.

Nyt seurakuntayhtymä tasapai-

nottaa taloutta ja tässä yhteydes-
sä mietitään uudelleen toimitilojen 
omistusta. Esillä on ollut luopumi-
nen Pateniemen ja Rajakylän seura-
kuntakodeista.

– Ennen kuin mistään tiloista 
luovutaan, pitää osoittaa tilat, joissa 
seurakunta voi jatkossa toimia, Oja-
lehto korostaa.

Se, että Tuira on suuri kaupunki-
seurakunta, tuo mukanaan sekä hy-
vää että huonoa. Esimerkiksi kirkos-
ta eroaminen on ollut voimakasta, 
koska alueen väestö on nuorta.

Oulussa seurakunnat lähettävät 
kirjeen kirkosta eronneille. Viime 
vuodet asioita hiippakunnan ja ko-
konaiskirkon kannalta katsellut Pe-
sonen pitää kirjeellä lähestymistä 
hyvänä asiana.

– Kaikenlaiset tasa-arvoiset ja 
keskusteluun pyrkivät yhteydenotot 
ja kohtaamiset ovat hyväksi. Kirk-
ko on ihmisten lähestymisessä jos-
kus turhan varovainen.

toimintamuodot 
muuttuvat, sanoma pysyy
Tuiran seurakunnassa on jo siirret-
ty painopistettä siihen suuntaan, et-
tä ihmisiä kohdataan siellä missä he 

jo valmiiksi ovat.
– Esimerkiksi lapsi- ja perhetyö-

tä tekevät  käyvät säännöllisesti pitä-
mässä pikkukirkkoja päivähoidossa 
tai perhepäivähoidossa oleville lap-
sille, Ojalehto antaa esimerkin.

– Tuiralla on vähemmän neliöitä 
kuin muilla Oulun seurakunnilla. Se 
on jo ohjannut hakemaan jalkautu-
via toimintatapoja.

Pesonen uskoo, että jatkossa seu-
rakunta etsii uusia kohtaamistapoja 
ja uusia, seurakunnan arvopohjaan 
sopivia yhteistyökumppaneita vielä 
nykyistäkin hanakammin.

– Kirkon pitää olla enemmän läs-
nä ihmisten arjessa, Pesonen tiivis-
tää.

– Kirkko on nyt erilainen kuin 
vaikkapa kymmenen vuotta sitten. 
Toimintatapoja on välillä päivitettä-
vä, mutta sanoma pysyy. Meillä kirk-
kona on valtavan hieno, vapauttava 
armon sanoma. Siitä meidän on pi-
dettävä kiinni.

Toimintamuodoista riippumat-
ta haasteeksi jää, miten sanoma osa-
taan välittää ymmärrettävästi ja pu-
huttelevasti.

– Sehän on ollut kirkon tehtävä      
2 000 vuotta, Pesonen jatkaa.

kirkko on taho,
jolla on aikaa
Elämänrytmin muutos on puskenut 
kirkkoonkin. On luotu twitter-vies-
tin mittainen saarna ja puolentun-
ninmessu, joissa saarna saa kestää 
2–3 minuuttia.

– Äärilaidat etääntyvät: toisaalla 
ovat hektisyyttä, toisaalla hiljaisuut-

ta kaipaavat. Hiljaisuuden kaipuun 
puolella kirkko on perinteisesti ollut 
vahvempi, Ojalehto näkee.

– Toiset lukevat mieluummin kai-
kessa rauhassa kirjan läpi. Toiset se-
laavat tietokoneen näytöltä mielen-
kiintoisen pätkän sieltä, toisen tääl-
tä, Pesonen vertaa.

– On sanottu, että kirkko on vas-
tavoima hektisyydelle. Ihminen tar-
vitsee lepoa ja rauhaa ja pyhän ko-
kemusta. Kirkon vahvuus on kutsua 
ihmistä pysähtymään. Pohtimaan 
itseään ja elämän tarkoitusta. Sitä ei 
ihan hetkessä ratkaistakaan, Peso-
nen miettii.

– Ihmisen kohtaaminen ei voi 
tapahtua nopeasti ja kiireen kans-
sa. Toivottavasti kirkko olisi se ta-
ho, jolla on aikaa ihmiselle. Ainakin 
Jumalalla on, senhän me tiedämme.

Maallikkouden 
merkitys kasvaa
Pesonen sanoo ilahtuneena huo-
manneensa, kuinka maallikkouden 
merkitys on viime vuosina kasvanut 
Tuiran seurakunnassa. Maallikko 
pääsee esimerkiksi ehtoollisavusta-
jaksi jumalanpalvelukseen.

– On tärkeää, että seurakuntalai-
set voivat osallistua voimiensa ja ha-
lunsa mukaan. 

– Samalla pitää muistaa, että jo-
kainen on ihan kunnon kristitty, 
vaikka ei haluaisi eikä ehtisi hoitaa 
vapaaehtoistehtäviä seurakunnassa, 
Niilo Pesonen muistuttaa.

MiNNa koliStaJa Isoksi haasteeksi jää turvata toimitilat seurakunnan pohjoisilla alueilla, evästää eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Hannu 
Ojalehto seuraajaansa Niilo Pesosta.

Toimintatapoja on 
välillä päivitettävä, 
mutta vapauttava 
armon sanoma 
pysyy.

Niilo Pesonen
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Nuorten aikuisten toimintaan 
kaivataan uusia ideoita

Tuiran seurakunnan 
nuorten aikuisten toi-
mintaa halutaan kehit-
tää sen mukaan, mitä 

kohderyhmä itse toivoo.
– Haluamme tietää, millais-

ta toimintaa he kaipaavat, mi-
tä he haluavat tehdä, sanoo Sti-
ven Naatus, Tuiran seurakun-
nan kappalainen.

Naatuksen mukaan yksi-
näisyys on nuorten aikuisten 
ja etenkin opiskelijoiden kes-
kuudessa todellinen ongelma.

– Kun muutetaan muualta 
opiskelemaan, ei ole vielä ver-
kostoja.

Seurakunta haluaisi tavoit-
taa nämä yksinäiset ja tarjota 
heille verkoston, johon on help-
po tulla mukaan.

– Jos kotipaikkakunnal-
la on ollut seurakuntayhteys, 
haluamme tuoda esille, että se 
on mahdollista myös täällä. Ja 
vaikka ei olisikaan aiemmin 
ollut mukana seurakunnan 
toiminnassa, voi tulla mukaan 
kokeilemaan, miltä tuntuu.

Seurakunnan työntekijöille 
voi myös mennä puhumaan ai-
na kun siltä tuntuu.

– Ihan kaikenlaisista asiois-
ta voi tulla juttelemaan. Ei pidä 
miettiä sitä, ettei oma asia ole 
tarpeeksi iso. Ei kannata jää-
dä yksin murehtimaan ja pitä-
mään yllä kulisseja.

Työntekijöitä voi lähestyä 
puhelimitse, sähköpostilla tai 
vaikka messun jälkeen hihas-
ta nykäisemällä.

Suntion sunnuntai ei lopu kirkkokahveihin

Yhteystiedot löytyvät Oulun 
seurakuntien nettisivuilta. Yli-
opistopastori Ari Savuojalla on 
myös yliopistolla oma työhuone, 
josta.

uusia ideoita
otetaan vastaan
Oulun seurakunnat järjestävät 
nuorille aikuisille toimintaa yh-
dessä. Lisäksi seurakunnilla on 
omia ryhmiä ja toimintoja.

– Teemme työtä nuorten ai-
kuisten parissa tiiminä, ja järjes-
tämme tapahtumia yhdessä. On 
kuitenkin hyvä tarjota myös pai-
kallisempaa toimintaa omassa 
seurakunnassa ja omilla kotinur-
killa, Naatus toteaa.

Hän toivoo, että nuoret aikui-
set tulisivat rohkeasti kertomaan 
ideoitaan ja toiveitaan.

– Olemassa oleva toiminta-
kaan ei missään nimessä ole tur-

Useimmissa messuissa kaikkia ei 
tarvita, mutta suuremmissa juh-
lissa pikarit ovat loppuneet kes-
ken.

– Sellaisiin tilanteisiin varau-
dutaan aina etukäteen siten, et-
tä ehtoollista tarjotaan myös in-
tinktiona, eli leipä kastetaan isos-
sa ehtoollismaljassa.

ammatinvaihdolla
lisää vapaa-aikaa
Juha Mäkivierikko nauttii työs-
tään suntiona. Työ on vaihtelevaa 
ja sitä voi tehdä joustavasti, itse 
oman aikataulunsa suunnitellen.

– Kunhan kaikki työt tulee 
tehtyä ajallaan, niin tehtävät voi 
järjestellä itselleen mielekkäällä 
tavalla. Kaiken lisäksi pidän ko-
vasti asiakaspalvelutyöstä, ja työ-
tiimimme on erittäin hyvä.

Vaihtelua työhön tuo myös se, 
että seurakuntamestarit tuuraa-
vat toisiaan lomien aikana, jolloin 
työpiste vaihtuu kirkosta toiseen.

– Kiirettä pitää eniten joulun 
aikaan, kun seurakunnan tapah-
tumia ja jumalanpalveluksia on 
paljon.

Mäkivierikko on toiminut 
suntiona viitisen vuotta. Aiem-
min hän työskenteli VR:n juna-
miehenä. Sitä hän ehti tehdä 32 
vuotta.

– Suurin syy ammatinvaih-
toon oli se, että halusin pois vuo-
rotyöstä. Hyvä ystäväni, pasto-
ri Seppo Viljamaa totesi, että so-
pisin hyvin suntioksi. Siitä ajatus 
sitten lähti.

Mäkivierikko suoritti seura-
kuntamestarin ammattitutkin-
non työnsä ohessa. Se kävi mut-
kattomasti, sillä opiskelu tapahtui 
Raudaskylän Kristillisessä Opis-
tossa monimuotokoulutuksena.

– Siihen kuului kolme lähiope-
tuspäivää kuukaudessa. Opintoi-
hin sisältyvät harjoittelut suoritin 
lomien aikana. Kun on ollut val-
tion töissä pitkään, on myös pit-

haa, sillä se tavoittaa monia. Esi-
merkiksi CrossCafessa ja Kappe-
Live-konserteissa käy paljon nuo-
ria aikuisia.

Naatus kertoo, että alustavia 
suunnitelmia tulevan toimin-
nan suhteen on jo olemassa. En-
si keväänä on tarkoitus järjestää 
muun muassa vaellusretki, jonne 
toivotaan mukaan uusiakin kas-
voja.

– Vaellukselle lähtemisessä voi 
olla matalampi kynnys, kuin jos-
sain säännöllisessä toiminnassa. 
Toivon, että sieltä saisi lisää ide-
oita tekemiseen.

Naatus korostaa, ettei seura-
kunnan toimintaan tarvitse si-
toutua tai olla tietynlainen tul-
lakseen mukaan.

– Kaikki me olemme vain ih-
misiä, ei mitään sen kummempia.

katJa kiiSkiNEN

Nuorille aikuisille järjestetään sellaista toimintaa, mikä heitä itseään kiinnostaa. Kuva 
Hietsuillasta viime kesältä.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

K a t ja  K i i s k in e n

Suntio voi joutua järjestelemään seurakuntasalin kalusteet uudelleen jopa useita kertoja päivässä. Se ei Juha Mäkivierikkoa 
haittaa, sillä hän pitää työstään.

kät lomat, joten se sujui näppä-
rästi.

– Palkkahan tässä työssä on 
pienempi kuin edellisessä, mut-
ta kaikkea ei voi mitata rahassa.

Nyt Mäkivierikolla on aikaa 
myös harrastuksille. Hän val-
mentaa 6–7-vuotiaiden tyttöjen 
jalkapallojoukkuetta.

– Omat tyttäreni pelaavat sii-

nä, joten saan viettää aikaa myös 
heidän kanssaan, Mäkivierikko 
toteaa tyytyväisenä.

katJa kiiSkiNEN

Isoksi haasteeksi jää turvata toimitilat seurakunnan pohjoisilla alueilla, evästää eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Hannu 
Ojalehto seuraajaansa Niilo Pesosta.

M I nna Ko l i s t a ja
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.10.2013

Henki ja elämä -keskusteluillat 
tarttuvat arkisiin aiheisiin

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Uusi keskusteluilto-
jen sarja Henki ja 
elämä aloittaa tiis-
taina 29.10. kello 18 

Maikkulan kappelissa. En-
simmäisen keskusteluillan 
aiheena on onnellisen pa-
risuhteen salaisuus. Myö-
hemmissä keskusteluillois-
sa pohditaan nuoruuden 
mahdollisuuksia sekä si-
tä, onko evoluutio totta vai 
tarua. Keskusteluillat ovat 
kaikille avoimia ja maksut-
tomia.

– Iltojen idea lähti seu-
rakuntalaisten aloitteesta. 
Toivottiin keskustelutilai-
suuksia, joissa käsitellään 
tavallista arkielämää. Li-
säksi toivottiin aiheita, jois-
ta nuoret kyselevät koulus-
sa, esimerkiksi evoluutio-
teorian ja luomisuskon vä-
linen jännite, kertoo Karja-
sillan seurakunnan kappa-
lainen Erja Järvi.

Sytykkeitä 
parisuhteeseen
Ensimmäisen keskusteluil-
lan teemana 29.10. on pari-
suhde, ja alustajana on Ou-
lun ev.lut. seurakuntien 
johtava perheneuvoja Sep-
po Viljamaa. Alustukses-
sa pohditaan muun muas-
sa parisuhteen vuorovaiku-
tusta sekä kumppanin ar-
vostamista ja kunnioitta-

mista. Viljamaan mukaan 
vastuu onnellisuudesta pa-
risuhteessa on jokaisella it-
sellään.

Viljamaa kehottaa kaik-
kia parisuhteessa olevia 
mukaan keskusteluiltaan 
avoimin mielin. 

– Kannattaa tulla kuu-
lemaan, keskustelemaan ja 
saamaan sytykkeitä siihen, 
miten itse voisi hoitaa yhtä 
tärkeimmistä suhteista elä-
mässään.

– Parisuhteessa on tärke-
ää kyetä näkemään asioita 
molempien näkökulmista. 

Toista ihmistä ei voi muut-
taa, mutta muutos pari-
suhteessa voi lähteä omas-
ta muutoksesta ja kumppa-
nin arvon huomaamisesta, 
Viljamaa sanoo.

keskusteluillat 
jatkuvat
Seuraavat keskusteluillat 
pidetään Maikkulan kap-
pelissa marraskuussa ja 
tammikuussa. Tiistaina 
12.11. kello 18 rehtori Yrjö 
Harju puhuu nuoruuden 
mahdollisuuksista, johon 
nuorisotyönohjaaja Juha 

Kivirasi antaa komment-
tipuheenvuoron. Tiistaina 
21.1. kello 18 evoluutiota 
pohtii biologian lehtori Ei-
ne Rautiainen.

Henki ja elämä -kes-
kusteluillat alkavat 
alkurukouk sella ja alus-
tuksella, ja sen jälkeen on 
keskustelua. Tilaisuuksi-
en kesto on noin puolitois-
ta tuntia ja niissä on kahvi-
tarjoilu.

Keskusteluillat järjestää 
Karjasillan seurakunta.

Tuiran seurakunnan 
naiskuoro D’amen 
juhlii 35-vuotista 
toimintaansa kon-

sertilla lauantaina 19.10. 
kello 16 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Kuoron juhlavii-
konloppuun kuuluu myös 
messuavustus sunnuntai-
na 20.10. kello 12 alkavassa 

messussa Pyhän Tuomaan 
kirkossa.

Konsertissa kuullaan 
viimeisten vuosien aikana 
esitettyjä lauluja. Mukana 
on myös muutama kansan-
laulu. Soolo-osuudet laula-
vat Marja-Leena Tahkola 
ja Pirjo Mäntyvaara. Kuo-
roa säestää Raakel Pöyh-

täri.
Konserttiin on vapaa 

pääsy, vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu on 5 euroa. Eri-
tyisesti konserttiin kutsu-
taan kaikkia kuoron enti-
siä jäseniä.

Rajakylän naiskuorona 
ja Tuiran kirkon naiskuo-
rona aikaisemmin tunne-

tulla D’amenilla on pitkä 
historia: Kuoro on perus-
tettu jo vuonna 1978. Kuo-
ron nykyinen johtaja Tom-
mi Hekkala sai kuoron 
johdettavakseen syksyl-
lä 2008, ja nimeä D’amen 
kuoro on kantanut syksys-
tä 2012 saakka.

D´amen juhlii 
35-vuotista taivaltaan

w w w.sxc . hu /  H a r r i s o n Ke e l e y
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KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 17.10. klo 12–13 Caritas-kodin kirjastossa. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 21.10. klo 14, Tuiran kirkko. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
24.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, kirjasto. Luemme Raa-
mattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opas-
ystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 al-
kaen.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 18.10. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoreme-
hua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, 
p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 18.10. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 21.10. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
20.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
English Service on Sunday 20th of October at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 

Kansainvälisyys

Lähetys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

OPISKELIjAjÄrjESTÖT
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 17.10. klo 19, Nii-
na Oravalla, Tapiontie 9 B 24, Kaijonharju. Eeva ja Mi-
ka Pouke.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 18.10. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Sefanja, Aki Lautamo.
OPKOn opiskelijailta la 19.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Luonnonsuojelu ja kristillinen usko, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 21.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Vainottu Herran 
tähden: Paulus Pikkarainen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 23.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Armolahjat, Jonne Pir-
kola.

Sarastus-kuoron harjoitus to 17.10. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamalla! Li-
sätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729. 
Matalan kynnyksen raamis to 24.10. klo 18, Jössen-
sali. Tervetuloa lukemaan ja ihmettelemään Raamat-
tua rennossa ilmapiirissä! Kokoonnumme klo 18 osoit-
teessa Asemakatu 6, tarjolla iltapalaa. Lisätietoja: Mari 
Flink, p. 050 5649 070.
Taideryhmä pe 18.10. klo 16.30–18, Heinätorin seura-
kuntatalo. Taideryhmässä osallistutaan jouluevanke-
liumi valokuvaprojektiin, lavastaen ja näytellen. Tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Cross Cafe pe 18.10. klo 19, Elohuone. Parasta perjan-
tai-illoissa. Tervetuloa!
Lenkkiryhmä ke 23.10. klo 18–20, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ul-
koilua, hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan 
kruunaa hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

Pyörien syyshuolto 
Perushuolto vaihteettomalle pyörälle 35 € ja vaihdepyö-
rälle 45 €, renkaanvaihto 5 €. Asiakas hankkii tarvittavat 
varaosat itse. Tuotto seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Höyhtyällä ma–ke 28.–30.10, pe 1.11. klo 10–14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja, Nokelantie 48 B, 
p. 044 3161 720. 

Kristillisyys voimavarana 
sunnuntaina 27.10. klo 14–16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Koulutus seurakuntien vapaaehtoisille messun jälkeen. 
Kouluttajana uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä 
Hiltunen Kirkon lähetystyön keskuksesta. Koulutus on 
maksuton. Ei ilmoittautumista. Lisätietoja: diakonissa 
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Tikkaset Cafe Kryptassa to 
17.10. klo 13–15, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Elina ja 
Mika Tikkanen ova työsken-
nelleet kaksi vuotta Tansani-
assa Njomben kuurojen kou-
lulla tuomiokirkkoseurakun-
nan nimikkolähetteinä. He 
kertovat sanoin ja kuvin työ-
rupeamastaan. Tervetuloa 
vaihtamaan ajatuksia! 
Cafe Krypta avoinna 28.11. 
saakka torstaisin klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Tarjolla itsevalmistet-
tuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita 
käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutuk-
seen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 18.10. klo 12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Kristus-hymni, Arja Savuoja.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Kastepäivä
lauantaina 9.11. Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastehetket pidetään kello 12 ja kello 14. Kastepäi-
vään tulee ilmoittautua etukäteen 1.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirk-
ko/kastehetki. Ilmoittautumisen jälkeen perheisiin 
otetaan yhteyttä ja sovitaan kastetilaisuuden yksityis-
kohdista. Kastetoimitus ja juhla ovat perheille mak-
suttomia. Kastepäivän järjestää Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, mutta sinne ovat tervetulleita kaikki-
en seurakuntien jäsenet, myös Oulun ulkopuolelta. 
Lisätietoja antaa pastori Jouko Lankinen, p. 044 3161 
577, jouko.lankinen@evl.fi.

Suomalaisen musiikin päivä

Soi, Suomeni mun!
Puhallinorkesteri Viventi

 sunnuntaina 8.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Johtaa Markku Korhonen ja 
Sauli Orbinski

 

Vapaa pääsy – ohjelma 5 euroa.
Yhteistyössä: Oulun ev.lut. seurakunnat, 

Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opisto ja 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Rakasta silmiini tähdet – musiikin ja runon päivä 
sunnuntaina 20.10. alkaen messulla klo 10 Haukiputaan 
kirkossa. Messun jälkeen lähetyslounas srk-keskuksessa 
(lohi/lihakeitto). Aikuiset 8 €, 4–14 v. 4 € ja alle 4-v. il-
maiseksi. Lounaan jälkeen rovaniemeläiset Ulla ja Mauri 
Miettunen esittävät sanoin ja sävelin Anja Porion, Maa-
ria Leinosen, Pekka Simojoen ja Petri Laaksosen teoksia 
arkirakkaudesta. Lastenhoito järjestetty ohjelman ajak-
si. Täytekakkukahvit. 
Henki ja elämä -keskusteluillat: 
Onnellisen parisuhteen salaisuus 
tiistaina 29.10. klo 18 Maikkulan kappelissa. Ensimmäi-
sessä Henki ja elämä -keskusteluillassa Seppo Viljamaa 
alustaa aiheesta "Onnellisen parisuhteen salaisuus". 
Seppo Viljamaa on Oulun ev.lut. seurakuntien johtava 
perheneuvoja ja perhe- ja paripsykoterapeutti. Alus-
tuksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kommentoida 
ja esittää kysymyksiä. Kahvitarjoilu. Lämpimästi terve-
tuloa!

Parisuhde

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Kiitos kaikille Eteenpäin-messuilla 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
messuosastolla käyneille

Arvonnan voittajat ovat:
• kuumailmapallolento yhdelle: 

Alisa Rahko
• seinäkiipeily kahdelle: 

Esa Koskela, Jesse Savaloja ja Reetta Haaraniemi

Onnea voittajille!
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.10.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Elias Niemelä ja urkurina 
Péter Marosvári. Koleh-
ti oman seurakun-
nan lähetyskoh-
teisiin. Lähetys 
myös www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 20.10. 
klo 14, Intiön 
seurakuntako-
ti. Toimittaa Matti 
Pikkarainen ja kantto-
rina Péter Marosvári.
Rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun ru-
koushetki to 24.10. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Elias Niemelä. Cafe 
Krypta on myös avoinna.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 17.10. klo 14, 
Vanha pappila. Jyrki Vaara-
mo.
Elämän Lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 20.10. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Puhujana rovasti Lei-
la Ikonen Tyrnävältä. Ilta 
koostuu Sanan julistuksesta 
– opetuksesta, puheista, lau-
lusta ja ylistyksestä. Mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen ru-
kouspalveluun ja keskuste-
luun sielunhoitoterapeutin 
kanssa.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
23.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 

järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 23.10. 
klo 18, Vanha pappila. Jaak-
ko Granlund.
Lähetyspiiri to 24.10. klo 14, 
Vanha pappila. Jouko Lanki-

nen.
Torstain raamat-

tupiiri to 17.10. 
klo 13, Vanha 
pappila. Ro-
vastinsali. An-
na-Mari Heik-

kinen.
Aamupiiri la 

19.10. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Ter-

vaskanto.
Raamattupiiri ti 22.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 23.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Torstain raamattupiiri to 
24.10. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 24.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki
Musiikkimatinea 27.10. ju-
malanpalveluksen jälkeen. 
Esiintyy Intiön Laulyhtye, Pé-
ter Marosvári soittaa urkuja.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 22.10. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-

mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 
23.10. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 23.10. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 20.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä elämän 
suuria asioita kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan tutustuen. Pyhäkouluun 
ovat tervetulleita kaikki yli 4- 
vuotiaat. Tätä pienemmille 
toivomme mukaan omaa ai-
kusta. Myös koko perhe on 
tervetullut pyhäkouluum-
me. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmottautua ja se on osallis-
tujille maksuton.
Intiön perhekerho to 17.10. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
oman aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
hetkellä.

Nuoret
Pienoismallikerho su 20.10. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Yökahvila 11–15-vuotiail-
le perjantaisin 13.12. saakka 
klo 18–22, Oulun keskustas-

sa, Vanhassa pappilassa, Seu-
rakuntien erityisnuorisotyön 
tiloissa. Biljardipöytä ja muut 
pelit odottavat sinua yläkou-
luikäinen nuori!  Tule viettä-
mään mukavaa perjantai-il-
taa yhdessä muiden nuorten 
kanssa ilman päihteitä. Illan 
vetäjinä ovat nuorisotyönoh-
jaajat Käkkärä ja Mari, sekä 
runsas joukko muita vapaa-
ehtoisia vetäjiä. Nähdään!

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 15.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään yhdessä, keskustel-
laan eri teemoista ja ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi-
tarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 17.10. 

klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. Kerhossa hiljennytään 
yhdessä, keskustellaan eri 
teemoista ja ajankohtaisista 
asioista. Kahvitarjoilu.
Tarinatupa ke 23.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Sunnuntain opetusseurat su 
20.10. klo 15, Vanha pappila. 
Miten Jeesuksen sanat ovat 
uskon perustana elämäksi?
Kaatuneitten omaiset ma 
21.10. klo 12, Vanha pappila. 
Virsilauluillat ti 22.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. Virsiä uskonpuhdistuk-
sen ajalta, Esko Laukkanen.
Aamusilmukka ke 23.10. 
klo 10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä. An-
na-Mari Heikkinen.

Kastepäivä
Lauantaina 9.11. Heinätorin seurakuntatalossa.
Kastehetket pidetään kello 12 ja kello 14. 

Kastepäivään tulee ilmoittautua etukäteen 1.11. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko/kastehetki. Ilmoittautumisen jäl-
keen perheisiin otetaan yhteyttä ja sovitaan kaste-
tilaisuuden yksityiskohdista. Kastetoimitus ja juh-
la ovat perheille maksuttomia. 
Kastepäivän järjestää Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta, mutta sinne ovat tervetulleita kaikkien seu-
rakuntien jäsenet, myös Oulun ulkopuolelta. 
Lisätietoja antaa pastori Jouko Lankinen, 
p. 044 3161 577, jouko.lankinen@evl.fi.

Elämän
 Lähteellä – 

Sanan- ja rukouksen 
ilta su 20.10. klo 17, 

Heinätorin 
seurakuntatalo.

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
musiikkiavustajina Mauri ja 
Ulla Miettunen. Messun jäl-
keen lähetyslounas ja "Ra-
kasta silmiini tähdet"-tilai-
suus srk-keskuksessa. 

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 23.10. klo 
18 Puttaan Tuvassa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 20.10. klo 12 
Vakkurilassa. Pienet lap-
set voivat osallistua saatta-
jan kanssa. Pyhäkoulusta saa 
Messupassiin tarran.
Perhekerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla (vko 
43).

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot ei-
vät kokoonnu syyslomavii-
kolla (vko 43).

Nuoret
Maata Näkyvissä -festarit 
15.-17.11. Turussa. Lähde mu-

kaan Euroopan suurimmil-
le gospelfestareille Turkuun. 
Hinta 60 € sis. liput, matkat, 
majoituksen sekä ruoan. En-
sisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan nuorille. Ilm. 28.10. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätietoja Katrilta, p. 045 6576 
122 tai osoitteesta www.
maatanakyvissa.fi.

Diakonia
Seurakuntakerho to 17.10. 
klo 13 srk-keskuksessa. 
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 21.10. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. 
Päihdeleiri 31.10.–1.11. Iso-
niemen leirikeskuksessa. 
Lähtö yhteiskuljetuksella 
Haukiputaan kirkon parkki-
paikalta to 31.10. klo 8 ja pa-
luu pe klo 15. Etusijalla hau-
kiputaalaiset. Ilm. to 17.10. 
mennessä Jari Flink, p. 050 
3215 472 tai Heli Puuperä, p. 
040 5898 362.

Lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
22.10. klo 13 Puttaan Tuvas-
sa.

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–14 Puttaan Tuvalla. Tule 
istahtamaan, nauttimaan jo-
kimaisemasta, tekemään kä-
sitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Kahviosta voi ostaa päivä-
kahvin, teen tai mehua. Lä-
hetystyön käsityömyyntiä. 
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 24.10. klo 11–14. Lammas-
kaalikeitto 5 €.
Kaikkien Oulun seurakun-
tien vapaaehtoisten kou-
lutus su 27.10. alkaen klo 
12 messulla Pyhän Tuomaan 
kirkossa Puolivälinkankaal-

la. Lounaan jälkeen aihees-
ta Kristinusko voimavarana 
puhuu uskontokasvatussih-
teeri Pekka Y. Hiltunen Kir-
kon lähetystyön keskukses-
ta. Haukiputaalaiset, ilm. Jo-
hannalle 18.10. mennessä, p. 
045 1393 993.
Vapaaehtoisten koulutusil-
ta ma 11.11. klo 17.30 Wirk-
kulassa. Aiheena Muistisai-
raan arjessa selviytyminen ja 
siinä tukeminen. Kouluttaja-
na Paula Ylikulju Oulun seu-
dun muistiyhdistyksestä. Ilm. 
4.11. mennessä Johannalle, 
p. 045 1393 993.
Hiljaisuuden retriitti 5.–
8.12. Isonniemen leirikeskuk-

sessa. Retriitin ohjaajina Ma-
ria Hekkanen ja Laila Juntti. 
Retriitin hinta 90 €. Ilm. 1.11. 
mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätieto-
ja Laila Juntilta, p. 040 8668 
319, laila.juntti@evl.fi. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retrii-
tikirje.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat ja uudistettujen Siio-
nin laulujen ilta 20.10. klo 17 
ry:llä, Kello: ompeluseurat pe 
18.10. klo 18.30 ry:llä, Jokiky-
lä: Toimintatorstai to 17.10. 
klo 18 ry:llä.

Rakasta silmiini tähdet – musiikin ja runon päivä 
sunnuntaina 20.10. alkaen messulla klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen lähetyslounas srk-keskuksessa (lohi/lihakeitto). Aikuiset 8 €, 4-14 v 4 € 
ja alle 4 v ilmaiseksi. Lounaan jälkeen rovaniemeläiset Ulla ja Mauri Miettunen esittä-
vät sanoin ja sävelin Anja Porion, Maaria Leinosen, Pekka Simojoen ja Petri Laaksosen 
teoksia arkirakkaudesta. Lastenhoito järjestetty ohjelman ajaksi. Täytekakkukahvit.

Nuorten aikuisten leiri 
23.–24.11. Isoniemen leirikeskuksessa. 

Yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. 
Ilm. 21.10.–9.11. osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirin hinta 21 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225 tai 

elisa.manninen@evl.fi.
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Toiverunojen ilta 
sunnuntaina 3.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, 
tehnyt levolliseksi tai rauhattomaksi – saanut 

kenties nauramaan tai kyynelehtimään? 
Liittyykö johonkin runoon muisto, jota haluat 

vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse muiden? 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. RY:n kirk-
kopyhä. Toimittaa Esa Ne-
vala, saarnaa Urpo Luok-
kala, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 20.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Uusheräyksen 
kirkkopyhä. Toimittaa Er-
ja Järvi, saarna Mika Pouke, 
kanttorina Ilkka Järviö. Ko-
lehti uusheräyksen keskus-
liiton lähetystyölle. Kirkko-
kahvit.
Messu su 20.10. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 20.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Heikki Karppinen, kattorina 
Pauliina Stenudd.
Messu su 20.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti Karjasillan seurakun-
nan nimikkokohteelle: raa-
mattutyölle Intiassa, Suomen 
Pipliaseuran ry:n kautta. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 17.10. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 17.10. ja 
24.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 22.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
23.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 24.10. 13, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 24.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Majakkasaari-isänpäivän-
konsertti su 10.11. klo 16, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Diakonia
Aamupuuro to 17.10. ja 
24.10. klo 9, Kaukovainion 
kappeli.
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko pu-
helimitse, 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta.

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
18.10. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläiskerhot ks. ilmoitus. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Henki ja elämä - keskuste-
luillat: Onnellisen parisuh-
teen salaisuus ti 29.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

Henki ja elämä -keskusteluillat: 

Onnellisen parisuhteen salaisuus 
tiistaina 29.10. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Ensimmäisessä Henki- ja elämä -keskusteluillassa 
Seppo Viljamaa alustaa aiheesta "Onnellisen 
parisuhteen salaisuus". 
Seppo Viljamaa on Oulun ev.lut. seurakuntien johtava 
perheneuvoja ja perhe- ja paripsykoterapeutti. 

Alustuksen jälkeen yleisöllä on 
mahdollisuus kommentoida 

ja esittää kysymyksiä. 

Kahvitarjoilu. 
Lämpimästi 

tervetuloa!

Eläkeläistenkerhot
Eläkeläiskerho 

torstaina 17.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Eläkeläisten kerho 

torstaina 17.10. klo 13.30 Karjasillan kirkossa. 
Seurakuntakerho 

maanantaina 21.10. klo 13 Caritas-kodin  
juhlasalissa. Hartaus.

Ystävän kamari 
tiistaina 22.10. klo 13 Kaukovainion kappelissa. 

Eläkeläisten kerho 
torstaina 24.10. klo 13 Kastellin kirkossa. 

w
w

w
.sxc.h

u
/ G

ratsiela To
n

eva

w
w

w
.sxc.h

u
/ M

artin B
o

u
lan

g
er

Majakkasaari - 
isänpäiväkonsertti

sunnuntaina 10.11. klo 16 Karjasillan kirkossa. 

Ynnin puhallinyhtyeen Vaskiveikot pitävät isänpäivänä 
35-vuotisjuhlakonsertin, johtajanaan Mauri Kinnunen. 
Konsertissa kuullaan mm. Maasalon juhlamarssi, 
Ave Maria, Tumpet Voluntary, Hengellinen soitto 
kuortaneelta ja paljon muuta. Konsertissa pitää 
puheen kappalainen Liisa Karkulehto. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. 
Kahvitarjoilusta vastaavat Vaskiveikot. 
Järjestää Karjasillan seurakunta.
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Ohjelmassa raamattuopetus, nukketeatteria, 
musiikkia, toimintapisteitä, kilpailuja ja kisailuja 
sekä nyyttärit, joihin jokainen voi halutessaan 

tuoda pientä naposteltavaa. 
Illan päätteeksi 

arvotaan palkintoja. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Donkkis 
Big Night 

-toimintailta 

6–13-vuotiaille perjantaina 18.10. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa.

Tervetuloa perheretkelle Napapiirille! 
Retkelle etusijalla ovat Karjasillan ja Oulujoen 
seurakuntalaiset.

Alustava ohjelma:
klo 8 lähtö linja-autoasemalta
n. klo  11 ruokailu, ravintola Joulutalossa, Napapiirillä
n. klo  12.30–15 Santa Park luolasto
n. klo  15–16 Joulupukin Pajakylä
klo 16 lähtö Napapiiriltä
n. klo 19 paluu linja-autoasemalle
Retken hinta:
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 €, 
4–12-vuotiaat lapset 30 € ja 
0–3-vuotiaat 15 €
(jokaisella osallistujalla pitää olla oma istumapaikka lin-
ja-autossa). Retken hintaan sisältyy edestakainen linja-
automatka, ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin 
ja Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille tapaturmavakuu-
tus. Huom! 4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset voi-
vat lähteä retkelle ilman vanhempiaan. Retkelle otetaan 
120 henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, 
että Karjasillan ja Oulujoen seurakuntaan kuuluvat ovat 
etusijalla. Ilmoittautuminen: www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje noin viikkoa 
ennen retkeä. Lisätietoja retkestä nuorisotyönohjaaja 
Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407
Hautausmaat
Ylivuotto
Puolangantie 2586 
Kiviharju 
Niemikyläntie 38 
(kirkolta n. 7 km)

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.10.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 20.10. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Veikko Kettunen.
Sanajumalanpalvelus su 
20.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen, 
avustaa miesten lauluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
20.10. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.10. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Juha Sark-
kinen, kanttorina Leo Rahko.
 

Diakonia
Diakonian aamu ti 22.10. 
klo 9, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Diakonian aamu ti 22.10. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

Seniorit
Seurakuntakerho ti 22.10. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 
Torstaikerho to 24.10. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Lähetys
Piispankamari pe 18.10. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.10. klo 18, Myllyojan 

seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 23.10. klo 18, 
Hilja Räinällä, Yli-Ii. Illassa 
mukana Juha Sarkkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 24.10. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua ja Chimes-soittimilla soit-
toa.

Neulansilmä 
torstaina 17.10. klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. 
Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho on tar-

koitettu kaikenikäisille käsitöistä kiinnostuneille 
suomalaisille, maahanmuuttajanaisille ja -ty-

töille. Tule tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
kulttuureihin – voit tulla mukaan oppi-

maan ja opettamaan! Lisätietoja: Kat-
ja Haipus, p. 044 3161 459 ja Sari 

Meriläinen, p. 040 5583 294.

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa  Ulla Junttila, 
kanttorina Sari Wallin. Kirk-
kokuoro. Kuunneltavissa Ra-
dio Dei. 
Messu su 20.10. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Sari 
Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.10. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7008 151 tai 
sähköpostilla. 
Naisten kasvuryhmä to 
17.10.  klo 14 Suvelassa ja to 
24.10.  klo 14 Ryhmätilassa 
os. Terveystie 1, B ovi, 2. ker-
ros. 
Juttunurkka ma 21.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamis-
paikka. 
Työttömien ja 
pienitulois-
ten aamu-
puuro ma 
21.10. klo 
10–11 Kola-
mäen ker-
hohuoneella.
Työttömien ja 
pienituloisten 
ruokailu ma 21.10. 
klo 11–12 Jäälin kappelilla. 
Aterian hinta 3 €.

Kuorot
Kirkkokuoro to 17.10. klo 
18.30 Jäälin kappelilla.
Ruskakööri pe 18.10. ja pe 
25.10. klo 10 seurakuntakes-
kuksen sali. Johtaa Tuomo 
Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 20.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Lastenparkki ja päiväkerhot 
ovat syyslomalla ensi viikon.
Perhekerhot ja perhekah-
vilat ovat syyslomalla en-
si viikon.
Esikkoryhmä on syyslomal-
la ensi viikon.

Nuoret
Syyslomalla ei ole sählyker-
hoja.
Tulossa Gospelkonsertti pe 
1.11. klo 19 seurakuntakes-
kuksessa. Konsertti on osa 
Oulugospelia.

Lähetys
Lähetystyön lauluilta ke 

23.10. klo 18 Tiitu Uk-
kolan luona, Kir-

konniementie 
4. Lämpimäs-
ti tervetuloa 
kaikki laula-
maan!
Lähetyssih-
teeri Kirsi 

Paavola tavoi-
tettavissa var-

mimmin Kiimingis-
tä maanantaisin ja tiis-

taisin.
Mattokangas odottaa kuto-
jaa 90 cm leveisiin mattoihin 

omista tai itse tuoduista ku-
teista. Soita Kirsille.
Tue lähetystyötä. Kiimingin 
seurakuntakeskuksen vit-
riinissä myynnissä neulei-
ta, koruja ja muita käsitöi-
tä lähetyksen hyväksi. Avoin-
na virka-aikaan ja tilaisuuksi-
en yhteydessä. Saat pankki-
siirron mukaasi. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 20.10. 
klo 17 seurat ry:llä. Janne Kä-
kelä ja Antti Impiö.
Rauhan Sana su 20.10. klo 
15 seurat Montin-salissa, Es-
ko Leinonen.

Diakonian 
vastaanotolle 

ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 

tai sähköpostilla. 

Kotikäyntikampanja
Lokakuussa viikolla 44 (28.10.–1.11) käynnistyy koti-
käyntikampanja, jolloin seurakunnan työntekijät työ-
parinsa kanssa vierailevat 81–89-vuotiaiden kodeissa. 

Tarkoituksena on selvittää, miten ikäihmisten arki su-
juu kotona. Jos on avuntarvetta, autetaan avun hake-
misessa. Haluamme myös kartoittaa, minkälaista toi-
mintaa seurakunta voisi tarjota ikäihmisille.

Kotikäyntikampanjaan otetaan työpareiksi vapaaeh-
toisia. Vapaaehtoisten koulutus on to 17.10. klo 18 Seu-
rakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa. Ilmoittautu-
miset Erjalle, p. 0400 775 164 ma 14.10. mennessä.

Sururyhmä 
aloittaa Kiimingissä

Kiimingin seurakunnassa on käynnistymässä 
sururyhmä omaisensa menettäneille. 
Ensimmäinen kokoontuminen on 
to 21.11. klo 17.30 Seurakuntakeskuksen 
toimistorakennuksen neuvotteluhuoneessa, 
Kirkonniementie 6. 
Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa. 
Jos kaipaat vertaisryhmän tukea ja apua, 
tällainen ryhmä on juuri sinua varten. 
Lisätietoja saat diakoniatyöntekijä Erja Haholta, 
p. 0400 775 164.

Perhekerhot
Perhekerho on avoin kohtaamispaikka alueen lapsiper-
heille. Perhekerhossa vietetään mukava hetki yhdessä 
kahvitellen, laulaen, leikkien ja hiljentymällä hartau-
dessa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 
Heikkilänkankaan perhekerho 
to 31.10. klo 9.30–11, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. 
Lisätietoa lastenohjaajilta, p. 050 5336 852.
Hintan perhekerho pe 1.11. klo 9.30–11, 
Hintan seurakuntatalo. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 040 5855 468.
Huonesuon perhekerho pe 1.11. klo 9.30–11, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 4334 091.
Myllyojan perhekerho pe 1.11. klo 9.30–11, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 4334 092.
Saarelan perhekahvila pe 1.11. klo 9.30–11, 
Saarelan seurakuntakoti. Perhekahvila on avoin 
kohtaamispaikka alueen lapsiperheille. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 5336 849.
Ylikiimingin perhekerho pe 1.11. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  
Lisätietoja lastenohjaajilta, p.  044 3161 721.
Yli-Iin perhekerho ti 29.10. klo 11–12.30, 
Yli-Iin kerhotila, Kirkkokuja 3 a 4. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 044 3161 456.

Varhaisnuoret
Puuhakerho 1.–6.-luokkalai-
sille to 31.10. – to 21.11. klo 
17, Ylikiimingin koulu. Ker-
hossa leikitään ja askarrel-
laan. Kerhoon ei tarvitse il-
moittautua. Lisätietoja Tuija 
Perkkiöltä, p. 044 3161 451.

Muut menot
Fransupiiri ti 22.10. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo.

Tervetuloa perheretkelle Napapiirille! 
Retkelle etusijalla ovat Karjasillan ja Oulujoen 
seurakuntalaiset.

Alustava ohjelma:
klo 8 lähtö linja-autoasemalta
n. klo  11 ruokailu, ravintola Joulutalossa, Napapiirillä
n. klo  12.30–15 Santa Park luolasto
n. klo  15–16 Joulupukin Pajakylä
klo 16 lähtö Napapiiriltä
n. klo 19 paluu linja-autoasemalle
Retken hinta:
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 €, 
4–12-vuotiaat lapset 30 € ja 
0–3-vuotiaat 15 €
(jokaisella osallistujalla pitää olla oma istumapaikka lin-
ja-autossa). Retken hintaan sisältyy edestakainen linja-
automatka, ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin 
ja Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille tapaturmavakuu-
tus. Huom! 4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset voi-
vat lähteä retkelle ilman vanhempiaan. Retkelle otetaan 
120 henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, 
että Karjasillan ja Oulujoen seurakuntaan kuuluvat ovat 
etusijalla. Ilmoittautuminen: www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje noin viikkoa 
ennen retkeä. Lisätietoja retkestä nuorisotyönohjaaja 
Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Hertta Lilja 
Inari Lappalainen, Ida Sofia 
Mannersuo, Ilona Frida Sofia 
Pohjola.
Haukipudas: Veeti Oskari 
Seppänen, Ellen Marja Sylvia 
Parviainen, Siina Selja Elisa-
bet Vänttilä, Peetu Sebasti-
an Myllynen, Akseli Onni Il-
mari Malmihuhta, Aada Emi-
lia Oinas, Lassi Ilmari Ojala, 
Eetu Olavi Korhonen, Antton 
Matias Rehu, Veikka Joona-
tan Korpi, Leo Petteri Mokki. 
Karjasilta: Iiris Elma Ancelet 
Ahonen, Hugo Eevert Hela-
kari, Roy Emil Anttoni Hyr-
käs, Eevi Aino Vilhelmiina 
Kankaala, Lauri Juhani Klaa-
vuniemi, Väinö Mikael Hen-
rikki Koski, Venla Julia Man-
kinen, Alisa Emeliina Martti-
la, Joan Nikolai Närhi, Ethel 
Seelia Sassi, Linnea Iida Auro-
ra Sikala, Hilda Seliina Takki-
nen, Jooa Juhani Ylitalo.
Kiiminki: Urho Eevert Kivi-
lahti.
Oulujoki: Elvira Anu Alek-
sandra Hilli, Kalle Johannes 
Taavetti Jokinen, Jere Eero 
Johannes Laine, Jade Jessi-
ca Alexandra Lamberg, Onni 
Eino Olavi Päri, Hannu Väinö 
Viljami Taivalkoski.
Oulunsalo: Ellen Adele Han-
nuksela, Enna Emilie Kivirinta.
Tuira: Milan Otto Iivari Heik-
kilä, Hilla Airi Sofia Heino-
nen, Elias Patrik Jonatan 
Huusko, Liidia Elina Marian-

ne Huusko, Pinja Adele Lim-
ma, Sara Emilia Elviira Nie-
minen, Viljami Julius Peltta-
ri, Selja Vanamo Metsätähti 
Rahko, Melina Reea Sofia Ra-
kennuskoski, Matias Samuel 
Rehu, Okko Sakari Vähäkuo-
pus, Anni Eveliina Ylisirkka.

Vihityt:
Karjasilta: Jussi Matias Saa-
rikoski ja Niina Päivikki Virk-
kala.
Oulunsalo: Mikko Tapani 
Pentti ja Niina Katariina Pudas.
Tuira: Panu Petteri Puputti ja 
Salla Emilia Valtonen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Vieno Johan-
nes Koivumaa 88, Nina Mirja-
mi Palovaara 41.
Haukipudas: Raili Kyllikki 
Ojala 73, Eero Juhani Lalli 67, 
Mertsi Kaarlo Antero Vuor-
ma 64, Marja-Leena Meriläi-
nen 58.
Karjasilta: Aini Emilia Haa-
paviita 79, Sirkka Mirjam Lit-
tunen 95, Aune Inkeri Ram-
berg 84, Väinö Henrik Suo-
mela 87.
Kiiminki: Aapo Aulis Sihvo-
nen 83.
Oulujoki: Kaisu Inkeri Kiuru 
31, Kai Mikael Sieppo 31.
Oulunsalo: Toivo Kaarlo Pil-
ventö 98.
Tuira: Martta Fransiina Jun-
no 101, Sinikka Annikki Mar-
tikainen 70, Elsa Hilda Mäkä-
räinen 83. 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

Uuden Äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18–20
kirkossa.

Tiedustelut: 
Taru Pisto,

p. 044 1453 849.

Aamupalat ja ateriat 
työttömille ja vähävaraisille
Maanantaisin
Aamupala klo 10–11, 
Kolamäen kerhohuone (Kivitie 1E).
Aamupala klo 10–11, 
Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).
Aamupala klo 10.30–12, 
Myllyojan seurakuntatalo (Koivumaantie 2).
Ateria klo 11–12, 
Jäälin kappeli (Rivitie 9). Hinta 3 euroa.
Tiistaisin
Aamupala klo 9–11, 
Elohuone (Isokatu 11)
Aamupala klo 9.30–10.30, 
Yli-Iin seurakuntatalo (Kirkkokuja  4).
Aamupala klo 9–10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo (Harjutie 5).
Keskiviikkoisin
Aamupala klo 10–11, Tuiran kirkko (Myllytie 5)
Ateria klo 11–12, Heinätorin seurakuntatalo 
(Aleksanterinkatu 71). Hinta 2 euroa.
Torstaisin
Aamupala klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6).
Ateria klo 12–13, 
Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).
Perjantaisin
Aamupala klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut (Taka-Lyötyn katu 4).
Ateria klo 12–13, 
Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7).

Syyslomaviikolla (vko 43) osaa ateroista 
ei järjestetä. Tarkistathan tapahtumakalenterista 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri 

Le
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Tervetuloa 
Kyläkamarille! 
maanantaina 21.10. klo 11 
toimitalolle II krs, 
Vattukuja 2.
Maanantaisin myös SPR:n 
Terveyspointin väki paikalla, 
jolloin voit mittauttaa verenpaineen.

17.5. Mika Kalmi (Oulu)
 24.5. Ahava (Oulu)

31.5. VMSix (Windhoek, NAM)

Kevään kolme  
TaivasKlubi-iltaa

Konsertit alkavat klo 21. Kahvila avoinna klo 19-24.  
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa KUA:n työlle.  

Katso lisää elossa.fi.

MGTH-duo
perjantaina 25.10. 

kello 19–24.

Työttömien 
ja vähävaraisten 
diakonianpäivä
perjantaina 1.11. klo 10 alkaen

Pyhän Tuomaan kirkolla,
Mielikintie 3.

Messu, ateria ja vaatejako.

Tilaisuus on maksuton.  

Tervetuloa!

Oulunsalon 
seurakunnan 
varkkareiden 

avoin syysloma 
Repussa

*********************
Syyslomalla Reppu on auki

 ti–to klo 12–15. 
Repussa tuolloin 

mahdollisuus askarrella, 
pelata tai viettää aikaa 

yhdessä.
 

*********************
Kerho on ilmainen.

Lisätietoja Anneli, p. 044 7453 852.

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttori Tuomo 
Kangas.

Hartauselämä 
Hartaus ke 23.10. klo 12.30, 
Caritas-talo. Satu Kreivi-Pa-
losaari.
Hartaus ke 23.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus to 24.10. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluoma.

Kuorot ja kerhot
Mieskuoro ke 23.10. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro Tiedustelut Tuo-
mo Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 17.10. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Nuoret
Maata Näkyvissä -festa-
riretki Turkuun pe–su 15.–
17.11. Retken hinta on 60€/
hlö (sis. matkat, lattiamajoi-

tuksen koululla, ohjelman-
mukaiset ruokailut Turussa, 
festariliput alternatiivipom-
misuojaa lukuunottamatta, 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille sekä pizza-
puffetruokailun meno- ja pa-
luumatkalla. Etusija Oulunsa-
lon seurakunnan nuorilla. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 24.10. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Satu Kreivi-Palosaari.

Muut menot
Seurakuntakerho to 17.10. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Kirsi Paavola.
Herännäisseurat su 20.10. 
klo 18.30 Airi ja Yrjö Iso-
Seppälällä Savikorventie 44, 
Kempele.
Kirkonkylän ry: Varttunei-
den kerho ke 23.10. klo 12, 
Seurat 24.10. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa. La 26.10 klo 
11.30 Teppolassa. Su 27.10. 
klo 12 raamattuluokka I ry, 
raamattuluokka II Kylänpuo-
li ja Keskikylä ry, karhuoja; 
Pekka Kinnunen klo 16 jul-
kaisuilta ja seurat Mauno 
Linnanmäki.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 20.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Seniorien lau-
lupiiri.
Messu ja kappelin 25-vuo-
tisjuhla su 20.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Ari Savuoja, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Outi Kiiveri, 
viulu. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Täytekakkukahvit.
Messu su 20.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, saarna Nii-
lo Rauhala, kanttoreina Tom-
mi Hekkala ja Raakel Pöyhtä-
ri. Kuoro D'amen. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
20.10. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kantto-
rina Pirjo Mänty-
vaara.
Englannin-
kielinen 
messu su 
20.10. klo 16, 
Pyhän Luuk-
kaan kappe-
li. Toimittaa Ari 
Savuoja.
Iltamessu su 20.10. 
klo 18, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Anu Ojala, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Outi Kii-
veri, viulu.
Viikkomessu ke 23.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Heikki Jämsä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 17.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri pe 
18.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 18.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Miestenpiiri ti 22.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Niilo 
Karjalainen.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
23.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Raamattupiiri to 24.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 

Musiikki ja kulttuuri
Pieni trumpetti- ja pianoilta 
pe 18.10. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lapset ja nuo-
ret soittavat. Kahvitarjoilu.
Kuorokonsertti, D'amen 35 
vuotta la 19.10. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Työttömien ateria to 17.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Työttömien ruokailu pe 
18.10. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-

paaehtoiset. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Liikuntavammaisten kerho 
pe 18.10. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Työttömien aamupala ma 
21.10. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. 
Juttutupa ma 21.10. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupa-
la ke 23.10. klo 10–11, Tuiran 
kirkko, seurakuntasali. Ate-
ria ilmainen. Paikalla Sami 
Riipinen ja Paula Kyllönen.
Työttömien ateria to 24.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti.
Eläkeläisten kerho to 24.10. 

klo 13, Koskelan Palvelu-
keskus. 

Pateniemen dia-
koniapiiri to 
24.10. klo 13, 
Pateniemen 
kirkko. Paikal-
la pastori Riik-
ka Honkavaara 

ja diakoni Heli 
Mattila.

Diakonian ajanva-
raus taloudellisissa asi-

oissa maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 412. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Puutyökerho ma 21.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 22.10. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Lasten kauneimmat hengel-
liset laulut pe 18.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Syyslomaviikolla 21.–25.10. 
ei ole kerhoja.

Nuoret
Kaijonharjun nuorisotilan 
Yökahvila pe 18.10. klo 20–
23, Kaijonharjun nuokka-
ri. Yökahvilat ovat kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa 
yhdessä toteutettuja päih-
teettömiä ja energiajuoma-

Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.10.2013

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 18.10. klo 13–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa kerhoon. 
Mukana diakoniatyöntekijä Päivi Moilanen.

Olet 
lämpimästi 

tervetullut kaikkiin 
seurakuntamme 

tapahtumiin!

vapaita ja yläkouluikäisille 
tarkoitettuja iltoja. Illoissa 
tarjolla yleensä kahvia, tee-
tä ja jotain pientä purtavaa. 
Lisätietoja: vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982 tai sanna.park-
kinen@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hen-
gellisiä lauluja, virsiä ja van-
hoja koululauluja. Kahvitar-
joilu. Mukana kanttori Pir-
jo Mäntyvaara ja Paula Kyl-
lönen.
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Osallis-
tumme laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 24.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislaulu-
ja, kahvittelemme ja lopuk-
si on hartaus. Mukana kant-
tori Pirjo Mäntyvaara ja dia-
koni Päivi Moilanen.

Muut menot
Pyhää tanssia ja kehoruko-
usta to 17.10. klo 18, Patenie-
men kirkko. Tervetuloa kul-
kemaan Pyhän tanssin aske-
lissa neljänä torstai-iltana 
Pateniemen kirkolla. Pyhä 
tanssi on rauhallista liikettä, 
rukousta ilman sanoja. Aske-
leet ja liikkeet ovat helppoja 
ja rauhoittavia. Aiempaa ko-
kemusta et tarvitse. Samaan 
aikaan puuhapyhäkoulu yli 
4-vuotiaille lapsille kerho-
huoneessa.
Vauvakahvila ma 21.10. klo 
9.30–11, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus.
Keskustelu–kohtaamisilta 
ke 23.10. klo 18.30, Pyhän
Luukkaan kappeli, takkahuo-
ne. Ks. ilmoitus.

Lasten kauneimmat 
hengelliset laulut 
perjantaina 18.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Mitä laulaisin lapselle? 
Tule mukaan laulamaan, leikkimään ja 
opettelemaan yhdessä lasten hengellisiä lauluja. 
Lauluhetki kestää puoli tuntia. 
Mukana laulamassa Anu-kanttori ja 
Anu lapsityöstä.

Keskustelu–kohtaamisilta 
keskiviikkona 23.10. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kaikille avoin juttuilta. Porinaryhmä kokoontuu ker-
ran kuukaudessa. Ensimmäiset kokoontumiset kes-
kiviikkona 23.10. ja 12.11. Ryhmässä mukana pasto-
rit Riitta Louhelainen ja Jukka Kolmonen. Tervetuloa!

Vauvakahvila 
maanantaina 21.10. klo 9.30–11 Tuiran kirkossa. 

Vauvakahvila on Tuiran alueen lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka, jossa vauvaperheillä on 
mahdollisuus tutustua ja viettää 
aikaa yhdessä. Vauvakahvilassa 
voi käydä oman aikataulun 
mukaan. Tapaamme 
kerran kuussa 
maanantaisin seura-
kuntasalissa. Käynti 
kirkon ovesta.

OMG-ilta 
lauantaina 26.10. klo 18–20
Tuiran kirkossa. 
OMG? Tätä ihmetellään taas 
Tuiran kirkolla kerran kuussa. 
Ohjelmassa musiikkia, draa-
maa ja hengenravintoa Tui-
ran kirkossa ja kaakaojatkot 
nuorisotilassa klo 20 saakka. 
Isoskoulutettavat, tämä on erityisesti teille!
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Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.10.2013

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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
Huom! Virasto 
suljettuna ke 23.10. 
sekä pe 25.10. 

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti* ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 
*Virasto avoinna ti 
15.10. klo 9–11.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Messu su 20.10. klo 18. 
Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Messu su 20.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni Arto 
Pisilä, kanttori Marjo Irjala.
Rauhan, ihmisoikeuksien 
ja kansainvälisen vastuun 
rukoushetki to 24.10. klo 
18 Vanhassa kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Aa-
mukahvilaa ei ole 21.10.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Askeleet pe 18.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 20.10. 
klo 18.30 Airi ja Yrjö Iso-sep-
pälällä, Savikorventie 44.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 21.10. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot: www.kempe-

leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro 
ke 23.10. klo 18 
Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Eläkeläisten 
piirit: Päivä-
piiri to 24.10. 
klo 12 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa ja 
seurakuntapii-
rin retki Liminkaan 
24.10. Lähtö Kirkonkylän 
srk-kodilta klo 10. Vierailu Li-
mingan luontokeskukseen ja 
kirkkoon. Paluu n. klo 14.30. 
Hinta 10 €. Ilmoitt. 21.10. 
mennessä Elisa Metsänhei-
molle, p. 040 7790 365.
Oma Hetki –omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 24.10. 
klo 12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Tarvittaes-
sa kyyti klo 12.15 Keskustan 
srk-talolta.
Naisten piiri to 24.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-

Sanajumalanpalvelus 
su 20.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Tapio Pokka ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Kirkko-
kahvit srk-talossa jurtan 
äärellä.

Lasten päiväkerhoja ei ole 
syyslomaviikolla 43. 
Mongolialainen jurtta 
(mongolialainen asumus) 
srk-talossa vkon 42 ajan. Esit-
telyitä eri ryhmille 
päivittäin. Jurtan 
äärellä pääset 
tutustumaan 
paimentolais-
ten elämänta-
paan Mongo-
lian aroilla. 
Perhekerho to 
17.10. klo 10 srk-ta-
lossa tutustuttaa lap-
sia jurttaan. Syyslomaviikol-
la ei kerhoa.
Lähetysilta to 17.10. klo 18 
srk-talossa jurtassa. Tarjoilua 
ja arvontaa.
Friday Club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 18.10 klo 18–19.30 
srk-talossa jurtassa.
Sotku: Sählyä liikuntahallil-
la yli 30-vuotiaille perjantai-
sin klo 19–21. Lisätietoa Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Kirkkokahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen su 20.10. srk-
talossa, tutustuminen jurt-
taan.
Huom! Ystävyyden taloa ei 
ole lokakuussa, vaan seu-

raavan kerran pe 1.11. Silloin 
ehdimme kokoamaan vielä 
loput joulun lapsi -paketit.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
29.10. klo 18 srk-talossa.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 30.10. klo 12–14.30. 
Ilmoittaudu kullekin kerral-
le erikseen, p. 044 7750 601. 
Kuoroharjoitukset seu-
raavan kerran ke 30.10. klo 
18.30 srk-talossa.
Rippikoulun aloitus to 
31.10. klo 17 srk-talossa. Tä-
hän osallistuvat kaikki rippi-

koulunsa vuoden 2014 
aikana suorittavat.

Tulossa: Virsilau-
luilta to 31.10. 
klo 18 srk-talos-
sa.
Osallistumme 

Joulun lapsi 
2013 -keräykseen 

tekemällä joululahjo-
ja Romanian köyhille lap-

sille. Lahjalaatikoita, ohjeita 
ja lisätietoja Marjolta, p. 045 
6381 973. Lahjoja voi tuoda 
virastoon lokakuun aikana.
Rauhanyhdistys: Pe 18.10. 
klo 19 nuortenilta S&V Hint-
salalla, raamattuluokka isät 
ja pojat (paikka ilm. myöh.) 
tytöt Nikulalla. Su 20.10. klo 
12 pyhäkoulu I Lääköllä, II 
Myllysellä,  III N&J Oksalla ja  
klo 15.30 seurat Lumilyhdys-
sä. Ke 23.10. klo 19 ompelu-
seurat Hanhisuannolla.
Kastettu: Juulia Ilmatar Si-
muna ja Thelma Ebba Anel-
ma Sivula.

Syysloma-
viikolla 

21.–25.10. ei ole 
päivä- ja perhekerhoja 

eikä varhaisnuorten 
kerhoja ja 
kuoroja.

Kirkkokahvit 
jumalanpalveluksen 

jälkeen su 20.10. 
srk-talossa, 

tutustuminen 
jurttaan.

Miesten retki 
Kalajoen kristillisellä opistolla järjestettävään Raamattu-
viikonloppuun 22.–23.11. 
Lähtö pe 22.11. klo 15 ja paluu la 23.11. n. klo 20.30. 
Reissun hinta n. 110 € / hlö.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset to 24.10. mennessä Olli 
Seikkulalle, p. 044 7790 017. Lisät. myös www.kkro.fi. 

na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-

lulaiset. 
Nuoret: Nuorten 

illat torstaisin 
klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. 
Yöpappila pe 
18.10. klo 20 
Vanhassa pap-

pilassa.
Kastetut: Aada 

Sofia Kristiina Kai-
ponen, Inka Aune Hel-

miina Hanhela, Kasper Juha-
ni Haaraniemi, Joosa Rasmus 
Mikael Kortekangas, Mo-
na Maaria Räisänen, Kerttu 
Helmi Aliisa Kenttä, Aliisa Ja-
nette Neuvonen, Oula Esko 
Ilmari Uusitalo.
Vihityt: Kimmo Tapani Kokko-
nen ja Maarit Anneli Laurila.
Kuollut: Raili Anneli Petäs-
noro 72.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 18.10. klo 
18 4.–5.-lk: Karppinen, Olla-
kankuja  7 A. 6.–7.-lk Pyörä-
lä, Kuovikuja 3 8.–9.-lk Hyry, 
Peltomiehentie 36. Myyjäiset 
ry:llä la 19.10. alkaen klo 11 
ruokailulla klo 12 myyjäiset. 
Nuortenilta la 19.10. klo 18 
Oulun ry:llä. Seurat su 20.10. 
klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 17.10. klo 19, 
Luonungintie 218, Kempele. 
Seurat su 20.10. klo 16 ry:llä.

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin klo 13–14.30 

palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin klo 9–10.30 
nuorisotila Luukulla. (Huom. uusi aika!)

Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa. 

Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Haluaisitko tukea seurakuntamme alueella 
asuvia vähävaraisia perheitä tarjoamalla lipun 
isänpäivälounaalle sunnuntaina 10.11. 

Tuotto lyhentämättömänä lähetystyölle. 
Lippuja voi ostaa käteisellä: Vapaaehtoispäivässä la 
12.10. Kokkokankaalla, to 24.10. Rauhan, ihmisoikeuk-
sien ja kansainvälisen vastuun rukoushetken (klo 18) jäl-
keen vanhassa kirkossa, su 27.10. messun jälkeen kirkossa.

Lisätietoja: kempeleenseurakunta.fi/lahetys 

Eläkeliitto ti 22.10. klo 11 
srk-salissa. Syyskokous.

Armolahjat käyttöön -kurssi
15.–17.11. keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1.
Kurssin vetäjinä: Petri Kauhanen ja Heljä Markkula.
Käytännönläheisen opetuksen aiheita muun muassa: 
Mikä on armolahja? Kuinka löydän armolahjani? 
Palvelutehtäväni seurakunnassa, Kutsun 
vastaanottaminen ja työnäyn etsiminen.
Kurssimateriaali 10 €/ hlö. Ilmoittautumiset 6.11. men-
nessä www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai p. 044 7790 016.

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 20.10. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Illan aiheena Uskon perustus. Puhujina 
Paulus Pikkarainen, Juha Hilli ja Martti Väyrynen.

Musiikki Versot. Illan lopussa rukouspalvelu.

Tulossa: Gospelkirkko sunnuntaina 27.10. klo 18.
Retki Tuuriin tutustumaan maailman suurimpaan joulu-
maahan 23.–24.11. Hinta 80 € (alle kouluikäiset 30 €) sis. 
majoituksen, matkan ja yhden ruokailun. Ilm. 6.11. men-
nessä Marjalle, p. 040 7430 382.

Kinkerit 
lauantaina 19.10. klo 14  
Inkeri Vähämetsällä, Pölläntie 212.
Läksyvirret: 482 ja 600.  Katekismus: 
10 käskyä. Raamattu: Matt. 5:13-16.
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Kansalaisopiston 
musiikkimatinea  

perjantaina 18.10. klo 18 seurakuntasalissa.

Syyslomaviikolla 21.10.–
25.10. ei kerhotoimintaa 
eikä kuoroa.
Kastettu: Sanni Katariina 
Mäkelä.
Kuollut: Aaro Johannes Per-
nula 85.



22    Nro 34    17.–24.10.2013

mintaa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 17.10.  
klo 10–12. Ompeluseurat ti 
22.10. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.10. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. La 19.10. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä 4–6-lk M. Tihinen ja 7–8-
lk Hyry. Su 20.10. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Kaarre, 
Korivaara Pekkarinen, Pälli 
Oikarinen, Suokylä Saarela. 
Klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.10. klo 19 pienten 
raamattuluokka Korkala. La 
19.10. klo 19 isojen raamat-
tuluokka Hyry. 

Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.10.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Messu su 20.10. klo 10 
kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. Van-
hemman väen kirkkopy-
hä, messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntata-
lossa. Messuun järjeste-
tään kirkkokyyti (katso il-
moitus). 

Hartaus to 17.10. klo 14 Pu-
hakantien palvelukodissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 18.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Aikuisten raamattupiiri su 
20.10. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
22.10. klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen.
Ompeluseurat ti 22.10. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-

neella. Kaikille avoimet om-
peluseurat lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi. 
Keskipäivänkerho ke 23.10. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Kunnasta vieraana Teuvo 
Pikkuaho. Arvonta!
Hartaus ke 23.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
23.10. klo 14 Koivu- ja Täh-
tikodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ke 23.10. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pekka-
la.
Hartaus to 24.10. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Syyslomaviikolla ei 
kuoroharjoituksia.
Lapset ja perheet: Syysloma-
viikolla ei perhe-, päivä-, eikä 
varhaisnuorten kerhoja
Nuoret/rippikoulut: Syys-
lomaviikolla ei nuorten toi-

Piispanmessu ja yleinen 
piispantarkastus su 20.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saar-
na Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta, ur-
kurina Hanna Korri. Avus-
taa kirkkolaulajat, Celes-
te-  ja Tähdet-kuorot. 

Lähetysvintti maanantai-
sin klo 12–14 pappilan piha-
piirissä.
VaLas-ryhmä (vanhempi-lap-
si) tiistaisin klo 10–12 Tupok-
sen Vanamon Olohuoneessa.
Gospel Gym tiistaisin klo 
18.30–19.30 Tupoksen Vana-
mosalissa.
Niittypirtin hartaus/kerho 
21.10. klo 13, mukana dia-
konissa Sinikka.
Seurakuntakerho  23.10. klo 
12 srk-talolla. Aihe: Fyysinen 
huolto, fysioterapeutti Ma-
ri Maikku, hartaus Kimmo 
pappi.
Sururyhmä alkaa 23.10. klo 
18 pappilan kahvihuoneessa, 
soita vieläkö mahtuu, p. 044 
7521 226.
Kuorot eivät kokoonnu 
syyslomaviikolla, seuraavat 
harjoitukset 30.10.
Päivä- ja perhekerhoja ei 
syyslomaviikolla.
Varhaisnuorisotyö: Viikol-
la 43 ei ole varhaisnuorten 
kerhotoimintaa. Syysloman 
jälkeen kerhotoiminta jat-
kuu edelleen. Uudet kerho-
laiset ilmoittautuvat kerhoi-
hin www.liminganseurakun-
ta.fi.

KerhoNurkka 1.–3.-lk, puu-
hakerho tytöille ja pojille tiis-
taisin klo 17–18.30 Nuoriso-
Nurkassa.
Kaiken maailman kerho, lä-
hetysaiheinen kerho 4.-lk ja 
sitä vanhemmille tytöille ja 
pojille tiistaisin klo 15–16.30 
Lähetysvintillä.
Tyttöjen kokkikerho 4.–6.-lk 
perjantaisin  klo 15.30–17.30 
Koti-Pietilässä.
Olkkarikerho, puuhakerho 
1.–2.-lk pojille ja tytöille 
keskiviikkoisin klo 
16.30–18 Tupok-
sen Vanamos-
sa.
Olkkariker-
ho, puuha-
kerho 3.-lk 
ja sitä van-
hemmille po-
jille ja tytöille 
keskiviikkoisin 
klo 18–19.30 Vana-
mossa.
Kokkikerho 5.–7.-lk pojille 
ja tytöille tiistaisin klo 18–20 
Vanamossa.
Tulossa:  Herättäjänpäivä 
27.10.  Messu kirkossa klo 10, 
saarnaa rovasti, Herättäjäyh-
distyksen aluesihteeri Mat-
ti Nuorala, liturgina Kimmo 
Helomaa, kanttori Mika Kot-
karanta. Avustaa Ritva Sassa-
li ja Herättäjän väki. Mukana 
kirkkokuoro ja Herättäjän-
kuoro. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja seurat kirkossa.
Rovastikunnallinen isos-
päivä la 9.11. Luurinmutkas-
sa, Utajärvellä. Ohjelmassa 

Kastettu: Tommi Hen-
rik Rahko, Viivi Josefiina 
Runtti.

isosjuttuja sekä tutustumis-
ta toisten seurakuntien iso-
siin.  Koko päivän kestävä 
isospäivä on ilmainen ja sin-
ne on kuljetus. Limingan iso-
set ilmoittautuvat sähköises-
ti nettisivuilla 1.–16.10. Lisä-
tietoja isoskoulutuksessa.
Retki Maata Näkyvissä -fes-
tareille Turkuun 15.–17.11. 
Retki on tarkoitettu ensisijai-
sesti Liminkalaisille. Hintaan 
(60 €) sisältyy matkat, ma-

joitus, ruuat ja festa-
riliput. Ilmoittau-

tuminen 30.10. 
mennessä 
osoitteessa 
www.nuori-
sonurkka.fi/ 
ajakohtais-
ta/ ilmoit-

taudu. Paik-
koja on rajoi-

tetusti ja retki on 
suosittu, joten pidä 

kiireettä!
Partio: Ajantasaiset tapahtu-
ma- ja muut lisätiedot netis-
sä www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Nuorte-
nilta pe 18.10. klo 18.30 Va-
namossa. Äidit ja isät ilta la 
19.10. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 20.10. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä seurat  
klo 16 ja 17.30 ry:llä. Varttu-
neidenkerho to 24.10. klo 12 
ry:llä. 
Kastettu: Nea Julia Kukko-
hovi, Siiri Sofia Pennanen.

Vapaaehtoistyössä 
kaivataan 

- Uusia ystäviä lähimmäispalveluun
- Päiväkoteihin mummoja/ vaareja vierailulle

- Ulkoiluapua liikuntarajoitteisille
- Apua aamupuurotoiminnan aloittamiseen

- Lähetysvintille matonkutojaa

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
Diakonissa Marika Kamps,

p. 044 7521 243, marika.kamps@evl.fi

Piispanmessu 
ja yleinen 

piispantarkastus 
su 20.10. klo 10 kirkossa, 

jonka jälkeen lounas 
seurakuntatalolla.

Tervetuloa!

Muhoksen kunnan ja Muhoksen seurakunnan 

kerhokalenteri syksy 2013
Maanantai
Liikuntakerho 4.–6.-lk. Korivaaran alakoulu klo 17–18
Tiistai
Liikuntakerho 1.–3.-lk. Huovilan alakoulu klo 16–17
Liikuntakerho 4.–6.-lk. Huovilan alakoulu klo 17–18
Monitoimikerho 1.–3.-lk. Korivaaran alakoulu klo 17–18
Keskiviikko
Monitoimikerho 0.–2.-lk. Kylmälänkylän kappeli  
klo 13–14.30
Toimintakerho 1.–3.-lk. Päivärinteen seurakuntasali  
klo 17.30–18.30 
Kokkikerho 5.–6.-lk. yläkoulun opetuskeittiö klo 17–18
Askartelukerho 0.–3.-lk. seurakuntatalo klo 17–18
Kokkikerho 3.–4.-lk. seurakuntatalo klo 17.30–19
Torstai 
Toimintakerho 1.–3.-lk. seurakuntatalo klo 16.30–17.30
Liikuntakerho 2.–6.-lk. Mäntyrannan sali klo 17.30–18.30
Toimintakerho 4.–6.-lk. seurakuntatalo klo 18–19

Kerhonvetäjinä toimivat kunnan ja seurakunnan työn-
tekijät sekä koulutetut kerhonohjaajat. Kerhoon ilmoit-
taudutaan ensimmäisellä kerhokerralla. Kerhotoiminta 
on pääsääntöisesti maksutonta, lukuun ottamatta kok-
kikerhoja, joissa maksu 10 € / kausi. Maksu suoritetaan 
käteisellä ja tasarahalla viimeistään kolmannella kerho-
kerralla. Kerhoja ei järjestetä koululaisten syys- tai jou-
lulomalla. Syksyn kerhokausi päättyy 12.12.

Lisätietoja kerhotoiminnasta:
Tuula Väänänen, nuorisotyönohjaaja, Muhoksen seura-
kunta, p. 040 5246 534, tuula.m.vaananen@evl.fi                      
Heikki Väkeväinen, nuoriso-ohjaaja, Muhoksen kunta,
p. 044 4970 404, heikki.vakevainen@muhos.fi

Rukouspäivän  
iltahetki kirkossa  

torstaina 24.10. klo 18
Kaiken kansan rukouksia 
rauhan, ihmisoikeuksien 

ja kansainvälisen vastuun puolesta 
Toimittaa Maisa Hautamäki.

Illan päätteeksi lähetystyö tarjoaa 
teen ja suolapalan.

Kirkkokyyti
Vanhemman väen 

kirkkopyhään 
sunnuntaina 20.10. 

järjestetään 
kirkkokyyti. 

Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 18.10. 

klo 13 mennessä 
kirkkoherran-

virastoon 
p. (08) 533 1284.

Lämmin kiitos 
kaikille hautausmaan siivoustalkoisiin 
osallistuneille sekä Utajärven   Leipomo-
palvelu Oy:lle ja K-supermarket Mimmil-
le talkookahvien tarvikkeista!

Partio
Perheretki Kierikkiin ma 21.10. Retkelle ovat 
tervetulleita partiolaisten lisäksi myös vanhemmat ja 
sisarukset. Lapsille järjestetään ohjattu tutustuminen 
kivikautiseen elämään.
Retkikirjeet jaetaan partioilloissa.

Viikottaiset ryhmät: 
Sudarit, Päivärinne, tiistai klo 18–19   
Sudarit, srk-talo tiistai 18–19 
Sudarit, srk-talo torstai 18–19 
Seikkailijat, srk-talo maanantai 17.30–18.30 
Seikkailijat, srk-talo maanantai 18.30–19.30 
Tarpojat/Samoajat, srk-talo keskiviikko 18.30–20
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Lähetti Regina Hantikaisen eläkkeellesiirtymisjuhla 
20.10. Rantsilassa. Messu klo 10 kirkossa. Valokuvanäyttely ja lähetyskentille 
valmistetun materiaalin esittely seurakuntatalossa. Regina Hantikainen esittelee 
sitä työtä, missä nimikkoseurakunta on ollut mukana. 

Regina Hantikainen 
- Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Etiopiassa vuodesta 1979
- 1979–1982 Suomalaisen koulun oppilaskodin hoitajana
- 1984–1992 Hosainan hiippakunnan päiväkotityössä
- 1996–2012 Metun hiippakunnan naistyössä
- 2010–2013 Mekane Yesus -kirkon pyhäkoulutyön neuvonantajana

Regina Hantikainen 
ja Metun 
hiippakunnan 
naistyöntekijöitä. 
Kuva otettu 
Mekane 
Yesus-kirkon 
50-vuotisjuhlassa. 
Siellä oli näyttely 
hiippakunnan 
naistyöstä. 

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
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

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Kappalaiset 
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Messu 20.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen. Kirk-
kokuoro. Tänä vuonna 
70 ja 75 täyttävien kirk-
kopyhä. Pyhän muu oh-
jelma messun jälkeen 
srk-talolla.

Seurakunnan Ystävä- ja lä-
himmäispalvelussa toimivi-
en kokoontuminen torstai-
na 17.10. klo 15 srk-talon tak-
kahuoneessa.
RaaTuu kokoontuu to 17.10. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la.
Siioninvirsiseurat pe 18.10. 
klo 18 Aino Junttilalla, Puo-
lukkatie 5 B. Mukana Matti 
Nuorala.
Innokkaat nuttuilijat eivät 
vietä syyslomaa, vaan ko-
koontuvat tuttuun tapaan to 

Messu su 20.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 20.10. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. Maaseutuväen sa-
donkorjuun kiitospyhä sekä lähetyspyhä. Regina Hantikai-
sen eläkkeellesiirtymisjuhla seurakuntatalossa. 
Messu su 20.10. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Kastettu: Matteus 
Alexander Kallio 
(Rantsila),
Noel Benjamin Laurila 
(Piippola).
Kuollut: Jussi Antti 
Laakko 85 (Pulkkila).

24.10. klo 17 srk-talon takka-
huoneeseen tekemään läm-
pöisiä nuttuja yms.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoro keski-
viikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Kappelineuvoston kokous 
ma 28.10. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuoret:
Nuortenilta to 10.10. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
11.10. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Isoskoulutus to 10.10. klo 
15.15 alkaen seurakuntata-
lolla. Vielä ehdit mukaan.
Yläkoululaisten liikunta-

Lankapiiri ma 21.10. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Naistenpiiri pe 25.10. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 18.10. klo 19 Rant-
silan ry:llä ja raamattuluokka 
klo 19 Pulkkilan ry:llä. Pyhä-
koulu su 20.10. klo 12 Pyhän-
nän ry:llä.  Hartaus su 20.10. 
klo 13 Nestorissa. Seurat su 
20.10. klo 13 Pulkkilan ry:llä 
(Leevi Saukko ja Aimo Tans-
ka) ja klo 16 Pyhännän ry:llä. 
Ompeluseurat pe 25.10. klo 
19 Kestilän, klo 19 Rantsilan 
ry:llä ja klo 19 Laina ja Matti 
Jylhänkankaalla Pulkkilassa.
Ehtoollishartaudet laitok-
sissa to 17.10. klo 13.15 Nes-

torissa, pe 18.10. klo 14 Poh-
jantähdessä, su 20.10. klo 14 
Pihlajistossa, su 20.10. klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan ja pe 25.10. klo 12 
Kestilän srk-talossa.
Kuoroja ja kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla, paitsi Un-
to Määtän ohjaamat kuorot 
kokoontuvat normaalisti. 

vuoro pe 18.10. klo 15–16 
Yläasteen salissa.
Yökahvila pe 18.10. klo 18–
23 Nuokkarilla.
Nuorten raamis ma 28.10. 
klo 15.50–17 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa. Raa-
matun äärellä pohdiskelua.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 17.10. klo 19 
Nissilällä, Kiurukuja 2. Seurat 
su 20.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 17.10. klo 19 
Luonungintie 218. Seurat su 
20.10. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Niila Aukusti 
Kivirinta, Sonja Thanpi-
mol Siira, Taika Unelma 
Aurora Härö.
Kuollut: Saini Sointu Pa-
tala s. Suutari 84.

Raahen rovastikunnan

näkövammaisten 
kirkkopyhä
sunnuntaina 27.10. Pattijoella.
Messu klo 12, jonka jälkeen ruokailu, kahvit ja ohjelmaa
seurakuntakodissa. Ilmoittautuminen viimeistään to
17.10. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 
Kyyditys tarvittaessa.

Nuorten syysretki 21.–22.10. 
Tule mukaan nauttimaan mahtavasta syyssäästä! Reit-
ti on Tyrnävän keskusta – Kivijalka (partiokämppä) – Tyr-
nävän keskusta. Yövymme yhden yön Kivijalalla. Matka 
tehdään kevyttä tahtia kävellen ja eväistä nauttien. Kaik-
ki enemmän ja vähemmän ulkoilleet mahtuvat mukaan!
Mukaan tarvitset avoimen mielen lisäksi
• hyvät ja tukevat kävelykengät
• säänmukaisen vaatetuksen
• makuupussin ja -alustan
• repun
Tarkemman varustelistan saat ilmoittautumisen jälkeen. 
Jos sinulta puuttuu joku varustelistan asioista, ota yhte-
ys Velluun. Mukaan mahtuu max. kahdeksan (8) osallis-
tujaa! Ole siis nopea!
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä: Oulun seudun ta-
pahtumakalenterin kautta (Tyrnävän kunnan sivuilta) tai 
suoraan Vellulle. Lisätietoja Vellulta, p. 050 3430 303 ja 
Jossulta, p. 044 7372 632.

Toimintapäivät alakouluikäisille 
maanantaina 21.10. ja tiistaina 22.10. 
klo 10–14 Tyrnävän srk-talolla.
Omat eväät mukaan.  Päivän ohjelmassa laulua, leikkiä ja 
askartelua sekä sisällä että ulkona.
Ilmoittautuminen Merja Lukkarille, p. 044 7372 617.

Bibliodraama 

polkuja jouluun 
Bibliodraamalla tarkoitetaan toiminnallista 
menetelmää, jolla ryhmässä tutkitaan Raamatun 
tekstiä. Bibliodraama polkuja jouluun alkaa, jos 
saadaan ryhmä kokoon (8 ilmoittautunutta). 
Polkuja jouluun on noin 5 tunnin kokonaisuus. 
Kokoonnumme kaksi kertaa to 7.11. klo 17.30–20 
Piippolan ja la 16.11. klo 14–17 Pulkkilan 
seurakuntatalossa. Ilmoittautumiset viimeistään 
pe 1.11., p. 040 5836 278 / Perttu Kyllönen. 

Evankelista
Eliina Heinonen 

Kansan 
Raamattuseuran 

säätiöstä 
sunnuntaina 27.10. 

Pulkkilassa. 
Messu klo 10 Pulkkilan 

kirkossa. Kirkkokahvit ja 
päivätilaisuus seurakun-
tatalossa. Aiheena ”Her-

ra on tässä paikassa”.

Opiskelija-avustus

Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia 
tyrnäväläisille kristillisessä oppilaitoksessa ja 
kirkon virkaan opiskeleville. 
Avustuksen määrä on 150 euroa. 
Hakemukset tulee toimittaa 4.11. 
mennessä seurakuntaan ja ne käsitellään 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 
Osoite Tyrnävän seurakunta, 
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä. 
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä 
opiskelijatodistus ja kuoreen merkintä 
"opiskelija-avustus".
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Suosikkisananlaskuni JOHANNA KEROLA
Diakoniatyöntekijä, Haukiputaan seurakunta

Sananl. 30:7-9   Kahta minä sinulta pyydän - niin kauan kuin elän, 
älä niitä kiellä: pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köy-
hyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. 
Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni: 
"Mikä on Herra?" Jos ylen määrin köyhdyn, saatan varastaa ja van-
noa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Sananlasku opettaa suhtautumista omistamiseen ja omaisuuteen. On 
hyvä, että viime aikoina on puhuttu kohtuullisuudesta, siitä että vä-
hempikin riittää. Nykyään käytetään paljon aikaa työhön, että voidaan 
kustantaa kaikki mitä mieli tekee. Ehkä työnteossa ja palkan haalimi-
sessa vähempikin riittäisi. Kaikilla ei ole sitä välttämättömintäkään ja 
kahtiajako lisääntyy.

Nuorena mietin suhdetta rahaan, ja opiskelija-aikanani eräs pappi sa-
noi: ”Hankkikaa hyvä ammatti jossa on isot tulot, ja antakaa omastanne 
paljon.” Jos on paljon, voi myös auttaa paljon, eikä pelkästään rahallisesti.
Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Olen käyttänyt sananlaskua vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen har-
tauksissa, kun aiheena oli ylivelkaantuminen. Käyttäisin sananlaskua 
myös arvokeskusteluissa, haluaisin rohkaista ihmisiä oikeudenmukai-
seen omaisuuden tasaamiseen.

riku SEiloNEN
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Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Virsi 600 on suosituimpia virsi-
ämme. Monet tietävät myös vir-
ren sanoittajan nimen ja muista-
vat hänen kuolemansa keskitys-

leirillä. Mutta useimmille Dietrich Bon-
hoefferin elämän ja ajattelun tuntemus 
on hyvin suppea.

Eric Metaxasin kirjoittama elämä-
kerta on tarkka ja laaja selonteko Bon-
hoefferin elämästä ja uskosta. Lukija 
saa vaikutelman, että kaikki mahdolli-
set asiakirjat on tutkittu ja lähes kaikki 
kivet käännetty.

Kirjasta huokuu sama henki kuin 
päähenkilön tekemästä virrestä: Bon-
hoefferin luottamus Jumalaan, joka on 
kaiken hyvän antaja. Tämän luottamuk-
sensa hän säilytti läpi elämänsä, myös 

vankeudessa ja kuolemaan tuomittuna.
Teos on raskasta ja vaikuttavaa luet-

tavaa. Se on kuvaus natsismin kauheuk-
sista ja kuvaus siitä, miten monet kristi-
tytkin tekivät väärän valinnan ja suos-
tuivat tottelemaan jumalatonta esival-
taa. Valtakunnankirkon pohjatilaa ku-
vaa, että sen pappien oli annettava us-
kollisuudenvala Adolf Hitlerille. Uskol-
lisuus Jumalalle ei riittänyt. Tämä johti 
myös Raamatun riisumiseen niistä ai-
neksista, joissa esimerkiksi juutalaisuu-
den merkitys oli vahva. 

Bonhoefferin näkemys oli toinen – ja 
hän oli löytänyt sen Raamatusta: Juma-
laa on toteltava enemmän kuin ihmis-
tä. Jokainen ihminen on Jumalan luoma, 
rodusta ja kansallisuudesta riippumatta.

Dietrich Bonhoeffer tahtoi olla ää-
nenä niille, joilla ei ollut ääntä. Hänen 
kristillinen vakaumuksensa ei voinut 
antaa periksi Hitlerin Saksan vääristy-
neelle ihmiskäsitykselle ja sen perusteel-
la toteutetulle kauhistuttavalle vainolle. 

Bonhoeffer edusti uskoa, joka ei pa-
kene maailmasta, vaan kestää maail-
massa, loppuun asti. Hänen teologian-
sa mukaan Jumala ei ole kiinnostunut 
menestyksestä vaan kuuliaisuudesta – ja 
tässä kuuliaisuudessa Bonhoeffer pysyi.

Elämäkerta on hyvän ja hurskaan 
miehen elämäkerta. Se on myös täyn-
nä syvää hengellisyyttä ja toivossa elä-
vää uskoa. 

VEiJo koiVula

Jumalan valtaama mies

Eric Metaxas: Bonhoeffer. Pastori, marttyyri, 
näkijä, vakooja. Oikeamielinen ei-juutalainen 
vs. kolmas valtakunta. Suom. Merja Pitkänen ja 
Marja Sevón. Päivä 2013, 633 s.

Lukunurkka

Antero palaa takaisin

Aina, lapsuudesta lähtien olen ra-
kastanut maanantaita, tarkem-
min sanoen maanantaiaamuja, 
noita ylösnousemuksen hetkiä. 

Koko maanantai on yhtä käärinliinois-
ta irrottautumista, Lasaruksen vapautu-
mista. 

Näin kuvaa sisäisen maailman tun-
temusoloaan Antero. Hän on juuri val-
mistunut 24-vuotiaana kuvataideaka-
temiasta ja saanut kutsun kotikaupun-
gistaan Oulusta neuvottelemaan uuden 
kirkon alttaritaulun toteuttamisesta.  

Kirjailija-kuvataiteilija Hannu Väi-
säsen omaelämäkerrallisen romaani-
sarjan uusin osa vie lapsuuden muis-
toihin, kipupisteisiin, oman identitee-
tin rakentumiseen ja vahvistumiseen. 
Se kertaa suomalaista kirkkohistoriaa, 

kirkkotaidetta, taidekäsitysten ristiriitaa 
ja erilaisuuden vaikeutta.

Hei Antero, sitä minun piti vielä ky-
syä että paljonko meni kananmunia sii-
hen temperaemulsioon?

Pitkä on taival kirkon vihkimiseen 
ja alttaritaulun esittelemiseen. Se vaatii 
paljon taiteilijalta, millainen alttaritau-
lusta muotoutuu, mistä aiheesta. Vaik-
ka hänellä on vaikeuksia seurakunnan 
päätöksentekijöiden kanssa, hänellä on 
myös onneksi tukijoita ja sukulaisia. 

Juuri valmistuneella on elämä edes-
sään, miten päästä eteenpäin, miten ke-
hittää itseään. Sattumalta hän saa suu-
ren mahdollisuuden, ensimmäinen tai-
denäyttely ulkomailla, Tukholmassa. 
Taidenäyttelyssä hän tutustuu Gretaan. 
Tästä avautuu uusi maailma, uusien ko-

kemusten tulva, irtautuminen uuteen 
maailmaan. 

Lisäksi häneltä pyydetään toinen alt-
taritaulu uuteen kirkkoon pääkaupun-
kiseudulle. Tästäkin seuraa mielipitei-
den ja taidekäsitysten ristiriitaa, koko-
uksia kokousten perään. 

Antero rakentaa omaa taiteilija-iden-
titeettiään kokemusten, taiteen, musii-
kin, tuntemusten kautta. Edelleenkin 
hän etsii ja tutkii, selvittelee ja ammen-
taa vaikutteita.

Hannu Väisänen rakentaa uuden ro-
maaninsa taidokkaasti ja omintakeises-
ti. Tapahtumat rullaavat, juoni hengit-
tää, taiteilijan sisäinen maailma tulee 
tutuksi.  Ilon ja surun värit maalataan 
näkyviin tunteikkaasti.

Väisänen kuvaa näkyviin taitelijan 

Hannu Väisänen: Taivaanvartijat. 
Romaani. Otava 2013.

silmin kirkollisen päätöksenteon käden-
väännön ja silloisen kokouskulttuurin.  
Romaani on neljäs osa omaelämäkerral-
lista romaanisarjaa. 

JuHa VäHäkaNgaS


