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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Tänään vietetään rukouspäivää. Niitä on Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkolla kaksi: rauhan, ihmisoi-

keuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä 24. 

lokakuuta sekä kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18. tam-

mikuuta.

Nykyiseen rukouspäiväkäytäntöön on päädytty moni-

en vaiheiden kautta. Hallitsijan määräämiä rukouspäiviä 

oli jo keskiajalla. Jo vuonna 1280 Ruotsi-Suomen kunin-

gas Maunu Ladonlukko määräsi rukouspäiviä, kun rutto ja 

kato koettelivat. 

Säännöllisesti rukouspäiviä on vietetty vuodesta 1612 

alkaen. 1700-luvulle saakka ne olivat sisällöltään etupääs-

sä katumus- ja parannuspäiviä. Vasta 1730-luvulla yksi päi-

vistä alettiin omistaa kiitospäiväksi.

Kun Suomi oli Venäjän suuriruhtinaskunta, rukouspäivä-

julistukset laadittiin ensin keisarin ja suuriruhtinaan nimis-

sä, myöhemmin ne julisti senaatti. Itsenäisyyden aikana 

rukouspäiväjulistuksen antoi aluksi valtioneuvosto, vuodes-

ta 1931 alkaen tasavallan presidentti. 

Se, että rukouspäiväjulistuksen antaa valtiovalta, on 

perustunut vuosisatoja vanhaan käytäntöön. Vuoden 2004 

alusta rukouspäivistä päättäminen siirtyi kirkoille. Nykyisin 

julistuksen valmistelevat Suomen ekumeeninen neuvosto 

ja tasavallan presidentin kanslia yhdessä.

Rukouspäiviä on matkan varrella myös arvosteltu. 

1960-luvulle saakka rukouspäiviin liittyi huvitilaisuuksien 

viettoa koskeva kielto. Rukouspäivät osuivat sunnuntaille 

ja huvikielto alkoi jo lauantai-iltana. Menettelyä pidettiin 

uskonnonvapautta loukkaavana. Vuonna 1968 huvikieltoa 

lievennettiin, 1984 se poistettiin kokonaan. 

Uskonnonvapauslain uudistusprosessin yhteydessä 

2000-luvun alkuvuosina keskusteltiin, voiko rukouspäivä-

julistuksen allekirjoittaminen kuulua presidentin tehtäviin. 

Silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen ilmoitti ole-

vansa valmis jatkamaan perinnettä. Julistuksen on sittem-

min allekirjoittanut presidentti Sauli Niinistökin.

Rutto hävisi, rukouspäivät säilyivät

OnKO VaPaa liikkuminen tosiasiassa 
mahdollista vain pienelle osalle kansa-
laisia, EU:n ulkopuolelta rajoja kolkutta-
maan tulevista, turvattua elämää hakevis-
ta ihmisistä puhumattakaan? Miten us-
kottavaa on korkeahenkinen EU-puhe ih-
misyydestä ja kaikkien tasaveroisista oi-
keuksista, jos vaikkapa Syyrian sotaa pa-
koon pyrkijät eivät mahdu sen rajojen si-
sälle, tai jos kuivuutta ja köyhyyttä pake-
nevat joutuvat antautumaan alttiiksi huk-
kumiselle Välimeren aaltoihin?

Piispa Matti Repo
Facebook-päivityksessään 17.10.

JOKainen luKuKOKeMuS on erilainen. 
Jokainen kokee lukemansa oman persoo-
nansa, vireen, olotilan tai kokemuksen 
kautta. Se, mikä koskettaa toista, ei vält-
tämättä tunnu toisella miltään. Lukemi-
nen on erinomainen tapa tutustua uusiin 
asioihin, uusiin maisemiin ja omaan it-
seensä.

Pastori Juha Vähäkangas
Sielun silmin -blogissa 17.10.

RautiOn Vanha vaivaisukko palaa kui-
tenkin tapulin seinään. Hänet varastet-
tiin, löytyi ja nousi kuuluisuuteen. Hän 
alkaa taas kerätä rahaa köyhille. Olettaa 
voi, että hän pääsee aiempaa parempiin 
tuloksiin. Kuuluisuudet vetävät puoleen-
sa. Hänen silinterinsä on suorassa, frak-
ki ja housut ovat siistit. Naurava suu te-
kee vaivaisukosta helposti lähestyttävän.
- - Kun Raution vaivaisukko lähti matkal-
leen, moni kyseli minulta viime hetken 
uutisia hänestä. En voinut auttaa, kun en 
ollut arvon herran kyyditsijä. Kyselyt oh-
jautuivat minulle ehkä sen takia, että pää-
ni on yhtä iso, muuta selitystä en keksi.

Toimittaja Hannu Verronen
KP24.fi-sivustolla 21.10.

Mitä eneMMän on aseita, sitä enemmän 
on tappamista.

Kristitty syyrialainen Tarek Al-Khoury,
Kirkko ja kaupunki 23.10.

 
aatoksia

Jumalan 
kauneus

Myönnän, syyllistyn itsekin 
usein länsimaalaisen teo-
logian helmasyntiin. Yri-
tän etsiä rationaalisia seli-

tyksiä uskoon liittyvissä asioissa, ha-
luan saada järkiperäisiä selityksiä sil-
loinkin, kun itse ymmärrän, ettei se 
ole mahdollista. Pohdinnoissa tulok-
set ovat enemmän tai vähemmän on-
tuvia. Onneksi en ole yksin tuskailu-
ni kanssa. Jo lyhyt katsastus länsimaa-
lisen teologiaan paljastaa, että se, mitä 
on tarkoitettu järkiperäiseksi rakennel-
maksi ja oppikokonaisuudeksi on kor-
keintaan ”jotakin sinne-
päin” ja hengellinen todel-
lisuus pysyy enimmäkseen 
kätkettynä.  Silti, yrityksiä 
tunnetaan lukemattomia.

Olen viime aikoina eri-
tyisesti pohtinut, miksi 
esimerkiksi kauneus ei rii-
tä uskon tueksi. En tarkoi-
ta ajatusta, jonka mukaan 
luomakunnan tai taidete-
oksen kauneus viittaisi ju-
malallisen luojaan.  Kaik-
ki, mikä on kaunista olisi 
kaunista joka tapauksessa.  
Luonnon kauneus ei riipu Jumalan ole-
massaolosta.  Taideteosten mestarilli-
nen estetiikkakin viittaa pikemmin 
taiteilijan kykyihin, kuin tuonpuoli-
seen. Kuten ateisti Richard Dawkins 
totesi, Shakespearen teokset todistavat 
vain kirjailijasta. Silti uskallan väittää, 
että Jumala on kauneus, tai pikemmin-
kin, että Jumala tekee kauneudesta täy-
dellisen.

Maailmankaikkeus on kaunis. Jo 
pieni kotiplaneettamme, maapallo, 
on täynnä ihmeitä. Sen ulkopuolel-
la, suuressa avaruudessa ei näy ihmi-
sen turmeleva vaikutus. Tähdet, galak-

sit ja galaksien joukot oleskelevat tyh-
jiön keskellä ylväässä kauneudessaan, 

melkein muuttumattomi-
na miljardien vuosien ajan. 
Voimakkaan kaukoputken 
läpi universumi paljastaa 
loistonsa. Hubble Space 
Telscopen valokuvat mil-
jardien valovuosien pääs-
sä sijaitsevista kappaleis-
ta ovat esteettinen elämys 
näköaistille ja inspiraatio 
ajattelulle.  Mutta kaune-
uden katseleminen ei au-
tomaattisesti johda hen-
gellisen kehitykseen. Ku-
ten kaikki yritykset todis-

taa Jumalan olemassaoloa, kauneus-
argumentitkin toimivat heille, jotka 
jo uskovat. 

Ajattelen mieluummin, että uni-
versumi on vielä kauniimpi Jumalan 
kanssa kuin ilman.  Suuri, näkymä-
tön ja loppujen lopuksi salainen voi-
ma lisää myös kauneutta kokonaisuu-
teen.  Kun katselen mainitun teleskoo-
pin kautta otettuja valokuvia ja ajat-
telen Jumalaa, kokemus ei ole pelkäs-
tään esteettinen. Se on myös henkeä 
salpaavan mystinen.

ÁrpÁd KovÁcS
Kansainvälisen työn pappi 

Kuten kaikki 
yritykset 
todistaa 
Jumalan 
olemassaoloa, 
kauneus-
argumentitkin 
toimivat heille, 
jotka jo uskovat.  
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Kiireetön yhdessäoleminen 
hoitaa parisuhdetta
tilastojen mukaan 
avioerojen määrä on 
laskenut ja solmittujen 
avioliittojen määrä on 
noussut. Perheneuvoja 
Seppo Viljamaan mukaan 
parisuhteiden ongelmat 
ovat samankaltaisia 
vuodesta toiseen.

Siviilisäädyn muutoksis-
ta kertovista tilastoista on 
tulkittu, että joka toinen 
avioliitto päättyisi eroon. 

Tässä väitteessä on kuitenkin ky-
se tilastoharhasta. Johtava per-
heneuvoja Seppo Viljamaa huo-
mauttaa, että tilastojen tulkitse-
minen ei ole aivan yksiselitteistä.

– Samana vuonna solmittuja 
avioliittoja ja myönnettyjä avio-
eroja ei voida verrata suoraan toi-
siinsa.

Osa eronneista on aviopareja, 
jotka ovat olleet naimisissa vuo-
sikymmeniä. Toisaalta osa eroaa 
useamman kerran, mikä tarkoit-
taa, ettei niin moni ensimmäis-
tä kertaa naimisiin menevä eroa 
kuin mitä tilastoista voisi tulkita.

– Todellisia tilastoja avioero-
jen ja avioliittojen välisestä suh-
teesta on hyvin vaikea laskea. Sii-
hen tarvittaisiin sellaista pitkän 
aikavälin tilastotietoa, jota mui-
den kuin tilastotieteilijöiden on 
vaikea tulkita.

Viljamaa näkee tilastoissa 
myönteisiä asioita. 

– Tilastokeskuksen luvuista 
näkee, että naimisiin mennään 
nyt enemmän kuin 20 vuotta sit-
ten. Lisäksi avioerojen määrä on 
vähentynyt jo toista vuotta pe-
räkkäin.

– Samoin voi iloita siitä, että 
ensimmäisten avioliittojen osuus 
kaikista avioliitoista on pysynyt 
76 prosentissa koko 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen. 
Se kertoo siitä, että avioliitto ja 
parisuhde eivät kuitenkaan ole 
vaihtotavaraa.

ruuhkavuodet 
suuri haaste
Oulun seurakuntayhtymän per-
heasiain neuvottelukeskuksessa 
työskentelevä Viljamaa on näh-
nyt läheltä parisuhteiden vaike-
uksia. Pariskunnat tulevat asiak-
kaiksi vuodesta toiseen samoista 
syistä.

– Tavallisimmat tulosyyt ovat 
ongelmat vuorovaikutuksessa, 
eroajatukset sekä uskottomuus.

Viljamaan mukaan eron par-
taalle ajaudutaan usein siinä vai-
heessa parisuhdetta, kun perhee-
seen on syntynyt toinen lapsi.

– Kiireisessä elämänvaiheessa 
syntyy paineita paitsi lasten kas-

vatukseen ja arjen pyörittämiseen 
liittyvistä asioista, myös esimer-
kiksi työstä ja isoista projekteis-
ta kuten omakotitalon rakenta-
misesta.

Kaiken muun kiireen keskel-
lä myös parisuhteelle pitäisi va-
rata aikaa.

– Oma aikansa päivästä vara-
taan töiden tekoon ja arjen as-
kareisiin. Sen sijaan parisuhteen 
hoidolle ei jätetä aikaa. Voi ol-
la, että vaikkapa auton huoltoon 
panostetaan enemmän kuin elä-
män tärkeimpien ihmissuhteiden 
huoltoon, Viljamaa pohtii.

Eroon ei 
päädytä kevyesti
Pari sukupolvea sitten avioliitto 
oli vahvemmin käytännön hyöty-
jen takia solmittu liitto. Esimer-
kiksi naisen taloudellisen pärjää-
misen kannalta avioero olisi ollut 
hyvin vaikea asia.

Vaikka avioero voi nykyäänkin 
tulla kalliiksi, esimerkiksi nais-

ten taloudellinen itsenäisyys te-
kee eroamisesta mahdollisen. Sa-
malla avioliittoa on alettu ajatel-
la ennen kaikkea tunnesuhteena. 
Jos suhde ei toimi tunnetasolla, 
koetaan paremmaksi erota.

– Tyypillinen kokemus avio-
eroa harkitsevilla on, että pa-
risuhteen toista osapuolta eivät 
kiinnosta puolison asiat. Silloin 
tulee kokemus, ettei meillä ole 
enää mitään yhteistä, Viljamaa 
kertoo.

Monet sinnittelevät vaikeassa 
parisuhteessa yllättävän kauan.

– On arvioitu, että pariskun-
nat tulevat hakemaan apua pari-
suhteensa ongelmiin viisi tai kuu-
si vuotta liian myöhään, Viljamaa 
kertoo.

Toisin kuin usein ajatellaan, 
ihmiset eivät eroa helposti.

Perheasiain neuvottelukeskuk-
seen ottavat yhteyttä yhä useam-
min miehet, jotka haluavat yrit-
tää pelastaa parisuhteensa.

– Yhteyttä ottavien miehiä on 
ainakin kahdenlaisia. Niitä, jot-
ka kokevat parisuhteessa olleen jo 
pitkään ongelmia. Ja niitä, joille 
toisen osapuolen ilmoitus eroaja-
tuksista tulee kuin salama kirk-
kaalta taivaalta.

– Voi olla, että mies ei ole otta-
nut ongelmia tosissaan tai hänelle 
itselleen parisuhde on ollut täysin 
tyydyttävä. Hän ei ehkä havahdu 
ennen kuin vaimo on jo jättänyt 
ensimmäisen vaiheen eropaperit, 
Viljamaa selittää.

Lääkkeeksi 
kiireetöntä yhdessäoloa
Parisuhdetta voi hoitaa jo ennen 
ongelmien syntymistä esimerkik-
si seurakuntien ja järjestöjen jär-
jestämillä parisuhdekursseilla ja 
keskusteluilloissa.

– Monet sanovat, etteivät osal-
listu parisuhdeleireille ja vas-
taaviin tilaisuuksiin, koska hei-
dän parisuhteessaan ei ole ongel-
mia. Tärkeää olisi kuitenkin hoi-
taa suhdetta jo ennen ongelmien 
syntymistä, Viljamaa muistuttaa.

Kaikkein parasta hoitoa olisi 
huomioida kumppani arjen kes-
kellä.

– Toisinaan kiireiset pariskun-
nat järjestävät yhteistä aikaa esi-
merkiksi laittamalla lapset hoi-
toon ja tekemällä yhdessä jotakin 
erityistä. Sellaiset hetket voivat 
olla oikein hyvä asia, mutta vielä 
parempi olisi viettää aikaa yhdes-
sä ihan muuten vain.

– Yhteistä aikaa tarvitaan 
muuallakin kuin makuuhuoneen 
puolella. Säännöllinen kuulumis-
ten vaihtaminen ja kiireetön yh-
dessä oleminen on hyvää parisuh-
teen hoitoa, Viljamaa toteaa.

Vaikka perheasiain neuvotte-
lukeskuksen suurimmat asiakas-
ryhmät ovat 30–39-vuotiaat se-
kä 40–49-vuotiaat, kaiken ikäiset 
voivat tulla pyytämään keskuste-
luapua.

– Meillä käy jonkun verran 
myös senioreita. Eläkkeelle jää-
minen on yksi sellainen elämän-
vaihe, jossa parisuhdekysymykset 
korostuvat.

– Toisaalta olemme ainoita ta-
hoja, jotka tarjoavat apua myös 
seurusteleville pariskunnille.

Seurakuntien pyörittämä neu-
vottelukeskus ei rajaa asiakaskun-
taansa taustan perusteella.

– Meille saavat tulla kaikenlai-
set pariskunnat. Lapsettomat, sa-
maa sukupuolta olevat ja kirkosta 
eronneet ovat yhtä lailla tervetul-
leita, Viljamaa vakuuttaa.

Hän arvioi, että monenlai-
set parisuhteet hyötyvät samois-
ta asioista.

– Nykyään lapsen kasvatuk-
sessa korostetaan kiireetöntä läs-
nä olemista. Samalla tavalla kii-
reetön oleminen on tärkeää myös 
parisuhteessa.

– Toinen tärkeä asia on yhtei-
nen arvopohja. Se vaikuttaa yl-
lättävän moniin arkipäivän asi-
oihin.

– On hyvä muistaa, että tois-
ta ei voi muuttaa, mutta omaan 
käyttäytymiseen ja asenteisiin voi 
vaikuttaa. Toisinaan pitäisi kat-
soa itseään peilistä ja miettiä, mi-
tä minä itse voin tehdä parisuh-
teen parantamiseksi.

KAISA ANTTILA

Pariskunnat tulevat 
hakemaan apua 
parisuhteeseensa 
arviolta viisi tai 
kuusi vuotta liian 
myöhään.

Seppo Viljamaa

M inna Ko l i s t a ja

Monet pariskunnat sinnittelevät pitkään vaikeassa parisuhteessa. Apua kannattaisi hakea ajoissa.
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Kysy!

antavatko Oulun seurakunnat
taloudellista apua Syyriaan?

Uutisissa on kerrottu, että muun muassa Espoon ja Van-
taan seurakuntayhtymät ovat avustaneet Syyrian pa-
kolaisia taloudellisesti Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Espoossa on lahjoitettu 50 000 euroa ja Vantaan seura-

kunnat ovat antaneet tukea 25 000 euroa.
Oulun seurakuntayhtymän taloussuunnittelija Raija Ka-

hila, ovatko Oulun seurakunnat osallistuneet Syyrian pako-
laisten tukemiseen?

Oulun seurakunnat eivät ole lahjoittaneet rahaa nimen-
omaan Syyrian kriisiin liittyen. Seurakunnat kuitenkin tukevat 
merkittävästi Kirkon Ulkomaanapua vuosittain lahjoitettavalla 
summalla, jonka järjestö itse voi käyttää haluamallaan tavalla.

– Tämän vuoden talousarviossa Kirkon Ulkomaanavulle se-
kä Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön on varattu yhteensä yli 
243 000 euroa. Kaikkinensa avustuksia erilaisille tahoille an-
netaan yli 700 000 euron edestä, Kahila kertoo.

– Merkittävä osa näistä avustuksista annetaan lähetysjär-
jestöille, jotka saattavat kohdentaa siitä osan esimerkiksi ka-
tastrofityöhön.

Seurakuntayhtymän budjetissa on olemassa myös erillinen 
määräraha ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita 
varten. Sitä on käytetty esimerkiksi vuoden 2004 tapaninpäi-
vän tsunamin aiheuttamassa kriisissä.

KAISA ANTTILA

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

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Kirkon Palveleva puhelin 
Kirkon Palveleva puhelin päivystää paikallispuhelun 
hinnalla joka ilta,arkena ja pyhänä, suomeksi nume-

rossa 01019 0071 ja ruotsiksi numerossa 01019 0072.
Ihmissuhteista, yksinäisyydestä, hengellisistä 

kysymyksistä ja sairaudesta keskustelevat päivystäjät 
ovat kirkon sielunhoitajia, koulutettuja vapaaehtoisia 

ja työntekijöitä. 

Positiivisuutta vai pöydät nurin?

Nettikeskustelut käyvät 
kuumina, kun hyvin-
vointivaltion rakentei-
ta mullistetaan. 

Törmäsin tilanteeseen, jossa 
terveyspalvelujen karsiminen 
kirvoitti kärkevää keskustelua 
nettiryhmässä. Aika pian kui-
tenkin avattiin etsintä positii-
visesti ajattelevista ryhmän jä-
senistä.

Liityin itsekin tuohon posi-
tiivisesti ajattelevien joukkoon. 
Positiivisten ajattelijoiden ker-
ho sai ryhmässä paljon kanna-
tusta. Kriittinen keskustelu vä-
heni ja siirryttiin puhelemaan 
maisemista ja muusta.

Jäin pitkiin ajatuksiin.
Toisilla on elämässä kaikki 

hyvin. Työtä, rahaa, talo, tava-
roita ja pankkitilillä saldo, jon-
ka varassa voi laskea selviävän-
sä vanhuuden päivinä. On työ-
terveyshuolto, vakuutus vaka-
van sairauden varalta, lisäeläke 
maksettuna vanhuuteen, auto 
ja niin edelleen.

Entäs sitten kun törmää to-
dellisuuteen, jossa ihmiset jou-
tuvat turvautumaan yhteis-

kunnan järjestämiin palvelui-
hin, joita nyt ollaan karsimassa 
rankalla kädellä. 

Tuleeko tarve sanoa, että pi-
täkööt omaiset huolta sairais-
ta, vammaisista ja vanhuksista, 
mitä se minulle kuuluu. Oma 
syynne, miksi ette ole valin-
neet elämässänne toisin, että 

toimeentulo olisi turvattu. Oli-
sitte sijoittaneet osakkeisiin, 
niin mekin teimme.

Vaikuttaa siltä, että elämäs-
sään hyvin toimeentuleville on 
kiusallista törmätä joidenkin 
ihmisten elettävänä olevaan 
toisenlaiseen todellisuuteen. 
Puhumattakaan, että he olisi-
vat valmiit asettumaan näiden 
heikompiosaisten rinnalle to-
dellisessa tilanteessa. 

Kristitty, Jeesuksen seuraaja, 
miten sinä toimit?

Jeesus ei vaiennut epäkoh-
dista, hän pisti pöydät nurin, 
jos siltä tuntui. Mitä Jeesus te-
kisi nyt, kun sairaat, köyhät ja 
vanhukset joutuvat usein entis-
tä ahtaammalle? Kun raha, jo-
ka on kerätty heidän auttami-
sekseen, valuukin jonnekin ai-
van muualle. Kun rikkaat vaali-
vat oikeuksiaan ja köyhät jäävät 
ilman puoltajaa. 

Uskotko, että Jeesus olisi hil-
jaa? Minä en usko.

HELENA KärNä

toimitus@rauhantervehdys.fi, Pl 102, 90101 OuluPostia

Jeesus ei vaiennut 
epäkohdista, 
hän pisti pöydät 
nurin, jos siltä 
tuntui. Mitä Jeesus 
tekisi nyt, kun 
sairaat, köyhät ja 
vanhukset joutuvat 
usein entistä 
ahtaammalle?

Kiitän Marja-Sisko Aal-
toa asiantuntevasta kyr-
koherde- ja kirkkoher-
ra-termien taustan va-

lottamisesta, koskien Vasta-
rannan Kiisken piirrostani 10. 
lokakuuta. 

Piirrokseni innoittajana 
käytin keskustelunpätkää teo-
logiystävieni kanssa, mutta on 
ilmeistä, että heidän tietonsa 
oman virkakuntansa nimik-
keistön historiasta ja etymolo-
giasta olivat puutteellisia. Syn-

tynyt virhe piirroksen tekstissä 
oli minun, pahoittelen.

Pelkkä ruotsin ja suomen ni-
mikkeiden rinnastaminen olisi 
riittänyt.

Huomaan nyt käännösvir-
heen mahdollisuuden suotta 
korostuneen, vaikka se on si-
nänsä sivuseikka piirroksen 
keskeisen ajatuksen kannalta. 

Avausrepliikissä piilee liian-
kin tutun mies-nais-eipäs-juu-
pas-inttämisen vaara, ja pää-
henkilöni ohjaa tahallaan aja-

tukset sivupolulle pohtimaan 
herroittelussa ja valtaraken-
nelmissa piilevää hedelmättö-
myyttä ylipäätään.

Vuosien myötä vain pahene-
van auktoriteettiallergiani tie-
dostaen jaan luomani hahmon 
näkemykset tuossa asiassa. Itse 
pyrin jatkossakin nöyrästi pal-
velemaan vain yhtä Herraa.

ErKKI KIISKI
Piirtäjän osassa Luojamme oikusta

herra on minun paimeneni

Lokakuun viimeisenä päivänä järjestettä-
vä Höyhtyän Hyvinvointipäivä käynnis-
tyy klo 13 asukastuvan perinteisellä yhteis-
lauluhetkellä, yhteislaulua johdattelee Mat-

ti Partanen.
Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opis-

kelijat saattelevat osallistujat kehonkoostumus- 
tai puristusvoimamittaukseen Karjasillan kou-
lulla tai rauhoittumaan Karjasillan kirkolle joh-
tavalle Hiljaisuuden polulle.

Virpiniemen liikuntaopiston liikuntaneuvo-
jaopiskeljat järjestävät asukastuvan takapihalle 
jättijalkapalloilua ja muuta kivaa perheen pie-
nimmille ja kahvakuulajumppaa vanhemmille. 
Pihalla on mahdollista tutustua frisbeegolfiin 
Powergripin väen opastuksella.

Karjasillan seurakunta ja DIAK ovat järjestä-
neet hyvinvointitapahtuman aiemmin. Nyt mu-
kaan ovat tulleet Lintulammen asukasyhdistys 
ja Virpiniemen liikuntaopiston liikuntaneuvo-
jaopiskelijat sekä Höyhtyän ostoskeskuksen hy-
vinvointialan yrittäjät.

Höyhtyän hyvinvointipäivää vietetään tors-
taina 31.10. klo 13–18. Tapahtumapaikkoina ovat 
Karjasillan kirkko, Karjasillan koulu, Lintulam-
men asukastupa ja sen piha-alue sekä Höyhtyän 
ostoskeskuksen hyvinvointialan yritykset.

hiljaisuuden polku johtaa 
Karjasillan kirkolle

Oulunsalo hakee seuraajaa 
Kortesluomalle

Oulun ev.lut. seurakuntiin kuuluvaan Ou-
lunsalon seurakuntaan haetaan kirkko-
herraa. 

Nykyinen kirkkoherra Tapio Kortes-
luoma jää eläkkeelle 1. huhtikuuta 2014 alkaen.

Kortesluoma on työskennellyt Oulunsalon 
kirkkoherrana 10 vuotta.

Hakuaika Oulunsalon kirkkoherran virkaan 
päättyy 28. lokakuuta. Hakuajan päätyttyä Ou-
lun hiippakunnan tuomiokapituli asettaa pätevis-
tä hakijoista kolme vaalisijoille siinä järjestykses-
sä, kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi 
virkaan. Seurakuntalaiset valitsevat kirkkoherran 
vaalilla ensi keväänä.

Oulun seurakuntayhtymän seitsemästä kirk-
koherrasta lyhyen ajan sisällä vaihtunut kolme. 
Hannu Ojalehto jäi eläkkeelle Tuirasta ja Jouni 
Riipinen siirtyi Oulujoelta Rovaniemen seura-
kunnan kirkkoherraksi. 

Uudet, jo valitut kirkkoherrat Niilo Pesonen ja 
Satu Saarinen aloittanevat Tuirassa ja Oulujoella 
vuodenvaihteen tienoilla.

Oulunsalon seurakunnassa on yli 8 500 jäsen-
tä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, joten 
toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja nuoriin. 
Myös varttuneempi väki toimii aktiivisesti va-
paaehtoistyössä.
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Palkkaerot 
ihmetyttävät 
Ruotsin kirkossa
Ruotsin kirkon mies-diakonia-
työntekijät ja -hautausmaa-
työntekijät saavat selkeästi pa-
rempaa palkkaa kuin samois-
sa ammateissa toimivat naiset.

Kyrkans Tidning -lehden 
mukaan Ruotsin kirkon työn-
antajaorganisaatio on analy-
soinut palkkatilastot vuodel-
ta 2012 ja todennut, että palk-
kaerot diakoniatyöntekijöiden 
ja hautausmaatyöntekijöiden 
ryhmissä kaipaavat lisäselvi-
tystä.

Kyrkans Tidningin haastat-
teleman asiantuntijan mukaan 
näin selvää palkkaeroa ei pi-
täisi olla, koska sekä diakonia-
työntekijöiden että hautaus-
maatyöntekijöiden työnkuvat 
ovat kutakuinkin yhdenmu-
kaisia riippumatta siitä mis-
sä päin maata tai missä seura-
kunnassa he työskentelevät.

Suomessa vastaavaa palkka-
eroa ei ole havaittu.

lähetystyölle
suunnatut
varat kasvussa
Lähetystyölle suunnatut rahat 
ovat kääntyneet jälleen kas-
vuun. Suomen lähetysneuvos-
to (SLN) on julkaissut tilaston, 
joka kattaa kaikki Suomen lä-
hetystyötä tekevät järjestöt ja 
kirkot.

Vuonna 2012 Suomen lä-
hetysneuvoston jäsenjärjestöt 
saivat tuottoa lähetystyötä ja 
kansainvälistä diakoniaa var-
ten yhteensä 86,4 milj. euroa 
(vuotta aiemmin 80,1 milj. eu-
roa.) Tulot muodostuivat seu-
rakuntien antamista talous-
arviomäärärahoista, vapaaeh-
toisesta kannatuksesta, julki-
sesta rahoituksesta ja muista 
tuotoista. Kannatus nousi yli 7 
prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 1919 perustettuun 
Suomen lähetysneuvostoon 
kuuluu 31 lähetystyötä tekevää 
kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja 
lähetysjärjestöä, jotka kuulu-
vat eri tunnustuskuntiin. Kir-
kon Ulkomaanapu ei ole SLN:n 
jäsen eikä mukana tilastossa.

Järjestöt käyttivät ulkomai-
seen työhön yhteensä 82,4 milj. 
euroa. Ulkomaisen toiminnan 
kulut olivat 62,5 milj. euroa, 
ulkomaantyön tukitoiminnan 
kulut kotimaassa 13,9 milj. eu-
roa ja yleishallinnon kulut 5,9 
milj. euroa.

Maata kiertelemässä

Paavi Franciscus valit-
tiin tehtäväänsä seitse-
män kuukautta sitten. Va-
linnan jälkeen suosituim-

maksi vastasyntyneiden nimeksi 
Italiassa on jättiläishypyllä nous-
sut Francesco, kertoo tuore tut-
kimus.

Italian kielessä paavia kut-
sutaan Francescoksi, ei Francis-
cukseksi kuten Suomessa. Useis-
sa muissakin maissa paavin nimi 
on käännetty omaan kieleen so-
pivaksi.

Tutkimusta ohjannut profes-
sori Enzo Caffarelli  Rooman 
Tor Vergata  -yliopistosta on pe-
rehtynyt nimien alkuperään. Hä-
nen mukaansa tutkimuksessa sel-
visi myös, että Italiassa on nimet-
ty uudestaan katuja, aukioita ja 
puistoja paavin kaiman Francis-
cus Assisilaisen mukaan.

Italiassa on yli 2 000 julkista 
tilaa, jotka kantavat Franciscuk-
sen nimeä. Niistä 300 on nimetty 
tänä vuonna.

Francesco on Caffarellin mu-

kaan yleinen nimi Italiassa. Uu-
den paavin myötä nimi on tullut 
vieläkin suositummaksi.

Caffarelli kertoo, että vuoden 
kolmen ensimmäisen kuukauden 
aikana, ennen paavin valintaa, 
Francesco oli Roomassa toiseksi 
suosituin nimi Lorenzon jälkeen.

Paavin valinnan jälkeen 13. 
maaliskuuta Francesco loikkasi 
tutkimuksen mukaan ykköseksi 
ja vahvistaa edelleen suosiotaan. 
Tutkimus ei sisällä Francesca-ni-
misiä tyttölapsia.

Vuosittain noin 8 500 lasta on 
Italiassa nimetty Francescoksi. 
Luvun uskotaan nousevan rajus-
ti tänä vuonna.

– Nimi on suosituin tänä 
vuonna ja on ilmeistä, että se joh-
tuu Jose Mario Bergogliosta, jo-
ka tunnetaan myös paavi Francis-
cuksena, Caffareli toteaa.

pEKKA HELIN

Lähde: Religious News Service

Paavi saa kaimoja Italiassa

Jurtassa ei tule vilu 50 asteen 
pakkasellakaan, kun vain pi-
tää kamiinan kuumana. Voi 
olla ilman paitaa, selostaa lä-

hetysjärjestö Kylväjän työntekijä 
Jorma Rissanen. 

Jurtta pitää myös helteen ulko-
na, vaikka telttamaisen asumuk-
sen rakenne on sama kesälläkin. 
Kuumaa vastaan taistellaan nos-
tamalla jurtan kankaan alahel-
moja ja avaamalla kattoluukku.

Rissanen, entinen Mongoli-
an-lähetti, esitteli viime viikol-
la jurttaa Lumijoella muun mu-
assa koululaisryhmille. Asumus 
pystytettiin seurakuntatalon lat-
tialle. 

Evankelis-luterilainen lähetys-
yhdistys Kylväjä hankki jurtan ja 
sen kalusteet, muun muassa li-
paston ja sängyn, Mongoliasta 
vuonna 2001. Jurtta on kierrellyt 
pitkin Suomea esittelyissä. 

Jurtta on halkaisijaltaan noin 
kuusi ja korkeudeltaan 2,5 met-
riä. Isoihin kokousjurttiin voi 
mahtua jopa sata ihmistä.

Asumus on
nopea pystyttää
Jurtta on hämmästyttävän ke-
vytrakenteinen pakkaskestävyy-
teensä nähden. Ympyränmuotoi-
sen jurtan runko koostuu ohuis-
ta puupalkeista.
Niiden päälle on levitetty kangas, 
joka estää sadetta tihkumasta si-
sään. Kankaan alla on eristeenä 
lampaanvillahuopaa ja sen alla 
puolestaan sisäkangas.

Jurtissa on maalattiat, joille on 
lämmikkeeksi usein laitettu mat-
toja ja lampaantaljoja. Jurtan ym-
pyränmuotoisen rakenteen vuok-
si tuuli kiertää kangasmajaa eikä 
pääse tunkeutumaan sisään.

Telttakoti lämmitetään puul-
la, kuivatulla lehmänlannalla tai 
kivihiilellä. Kaminan äärellä val-
mistetaan myös ruoka. 
Jurtta on perinteisesti ollut mon-

lumijoella tutustuttiin 
mongolien kotiin

goli- ja turkkilaiskansoihin kuu-
luvien paimentolaisten koti Kes-
ki-Aasiassa. Asumus on kevyt ja 
nopea pystyttää. Kaksi miestä 
pystyttää sen tunnissa. Mongoli-
assa asumusta siirretään noin nel-
jä kerta vuodessa.

Mongoliassa suuri osa väestös-
tä saa yhä elantonsa paimentolai-
suudesta. Maassa elää 15 miljoo-
naa lammasta ja viisi miljoonaa 
hevosta. Noin 25 miljoonan yk-
silön karjaan kuuluu lisäksi nau-
toja, kameleita, vuohia ja jakkeja. 
Ihmisiä maassa asuu kolme mil-
joonaa.

Tavallisesti jurtissa pitävät ma-
jaansa isovanhemmat, vanhem-
mat ja lapset. Rissasen mukaan 
jurtissa asuu keskimäärin kuusi 
henkeä. Moni pitäisi sitä ahtau-
tena.

– Ihmiset vaikuttavat kuiten-
kin tyytyväisiltä, Rissanen ker-
too.

Jurtan kupukaton alla asutaan 
usein myös kaupungeissa.

Kaupungeissa asuu myös jur-

tantekijöitä, jotka myyvät tuot-
teitaan toreilla. Paimentolais-
jurtasta saa pulittaa noin 1 000 
ja isosta sadan hengen kokous-
jurtasta noin 6 000 euroa.

Kristinusko kasvaa 
Mongoliassa
Kylväjällä on Mongoliassa seit-
semän yhteistyöseurakuntaa, 
joissa on keskimäärin noin 50 
seurakuntalaista.

Rissanen työskenteli Kylvä-
jän kehitysyhteistyöprojektis-
sa puolitoista vuotta atk-opet-
tajana. Hän on tietotekniikan 
insinööri, joka asetti osaami-
sensa lähetystyön käyttöön. 
Vapaa-aikanaan hän osallis-
tui työhön paikallisseurakun-
nassa.

Rissasen asemapaikka oli 
kahdeksan kuukautta pääkau-
punki Ulanbaatar, jossa on 
Rissasen mukaan noin 100 000 
jurttaa. Asukkaita kaupungissa 
on kaikkiaan runsas miljoona.

Ulanbaatarin jälkeen Rissa-

nen siirtyi Zavhanin maakun-
taan tuhat kilometriä pääkau-
pungista länteen. 

Mongolia oli aikaisemmin 
kommunistinen kansantasaval-
ta, jolla oli läheiset suhteet Neu-
vostoliitoon. Neuvostoliiton ro-
mahtamisen jälkeen Mongo-
lia vapautui. Esimerkiksi kris-
tittyjen määrä on noussut 22 
vuodessa muutamasta hengestä 
noin sataantuhanteen.

Maan suurin uskonto on 
buddhalaisuus, jonka kannat-
tajat muodostavat noin 40 pro-
senttia väestöstä.  Ateisteja on 
saman verran. Loput ovat sha-
manisteja, kristittyjä ja musli-
meita.

Uskoontulo on Rissasen mu-
kaan monille helpotus, sillä 
buddhalaisuus on ansiouskonto 
toisin kuin kristinusko, jossa pe-
lastuksen tuo Jumalan armo ei-
vätkä omat teot.

pEKKA HELIN

Mongolien perinteiseen deeli-asuun puheutunut Jorma Rissanen esitteli Lumijoen seurakuntataloon pystytettyä jurttaa, 
mongolien asumusta. 

Pe k ka H e l i n
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Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 

ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

EMÄNNÄN
pysyväisluonteinen tehtävä  

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on seit-
semän seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymään. Karjasillan seura-
kunnassa on jäseniä 35 000. Seurakunta on 
aluetyöpainotteinen, työalavastuuseen pe-
rustuva tiimiorganisaatio. Palveluksessa on 
noin 50 työntekijää, joista 10 lastenohjaajaa.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

MUSIIKKIPAINOTTEISEN  
LASTENOHJAAJAN

JA LASTENOHJAAJAN 
pysyväisluonteiset tehtävät 1.1.2014 alkaen

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi >  
ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Paikkoja avoinna

• Su 27.10. klo 15.00 Hyvää Sano-
 maa, Ehtoollinen Raino Ojala
• Ti 29.10. klo 18.00 Rukouskokous
 Dimitri Lindgren
• Su 3.11. klo 15.00 Hyvää Sano-
 maa Jarmo Karppinen
• Ti 5.11. klo 18.00 Rukouskokous
 Matias Posio

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Pe 25.10. klo 19.00 MUSIIKKIA JA 
EVANKELIUMIA KOIVU JA TÄHTI 

KULTTUURIKESKUKSESSA
Vieraana musiikkievankelista

Hannu-Heikki Hyppönen
Su 27.10. klo 15.00 MUSIIKKIA JA 
EVANKELIUMIA KOIVU JA TÄHTI 

KULTTUURIKESKUKSESSA
Hannu-Heikki Hyppönen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 25.10. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 27.10. klo 11 
Jumalanpalvelus, Esko Rautio, Hannu Orava, 
Maranatha. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous.  
Ke 30.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta,  
Pasi Markkanen, Pirjo Orava, Noomi Ketonen.  
To 31.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja 

to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 27.10. Jumalanpalvelus klo 11.00. Saarnaa Juha Hilli.
Kannatusryhmä klo 13.00.

Ma 18.10. Koti-Veljesliitto klo 13.00.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 24.10. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni, Pekka Tuominen. Pe 25.10. 
Ei Varkki-iltaa (syysloma). Su 27.10. klo 11 Aamukirkko, Toni Väyrynen, Juha 
Pätsi. Ti 29.10. Alfa-kurssi, aihe: Miten Jumala johdattaa meitä? Ke 30.10. 
klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

Tällä viikolla vietetään Rei-
lun kaupan viikkoa. Viik-
ko näkyy myös monis-
sa seurakunnissa ympä-

ri maata.
Reilu kauppa ry:n järjestämän 

viikon tavoitteena on muistuttaa 
kuluttajia ostopäätösten vaiku-
tuksesta.

Seurakunnat, järjestöt, harras-
tuspiirit ja kaveriporukat osallis-
tuvat tempaukseen järjestämäl-
lä tilaisuuksia, joissa tarjoillaan 
Reilun kaupan kahveja ja muita 
tarjoiluja. Seurakunnissa Reiluja 
kahvitaukoja järjestetään muun 
muassa kirkkokahveilla ja ker-
hoissa.

Tempaukseen osallistuvien 
kesken arvotaan vuoden kahvit. 
Lisäksi kilpailussa jaetaan eri-
koispalkintona osallistuminen 
kahvikurssille.

– Reilun kahvitauon voi jär-
jestää kuka vain. Palkinnot ovat 

houkutelleet pieniäkin ryhmiä 
osallistumaan, Reilu kauppa ry:n 
tiedottaja Sanna Räsänen iloitsee.
Suomesta löytyy yli sata seura-
kuntaa, jotka ovat sitoutuneet 
käyttämään Reilun kaupan tuot-
teita jokapäiväisessä toiminnas-
saan. 

Reilun kaupan seurakunta -ni-
mikettä kantavat muun muas-
sa Muhoksen ja Limingan seura-
kunnat.

– Muhoksen seurakunnassa 
käytetään Reilun kaupan tuottei-
ta säännöllisesti. Käyttämiemme 
tuotteiden joukossa on esimer-
kiksi Reilun kaupan kahvia, tee-
tä, hunajaa, sokeria, kukkia, ba-
naania ja tuoremehua. 

– Kaikki kahvi, mitä seura-
kuntamme tarjoaa, on Reilun 
kaupan kahvia, talouspäällikkö 
Riitta Kukkohovi-Colpaert ker-
too.

Muhos teki päätöksen rei-

Reiluja kahvitaukoja voi 
järjestää kuka vain

luihin tuotteisiin siirtymisestä 
vuonna 2009, kun Taivalkosken 
seurakunta haastoi sen mukaan. 

Samalla Muhos laittoi haas-
teen eteenpäin Limingan seura-
kunnalle.

Räsäsen mukaan seurakun-
nille on luontevaa lähteä mukaan 
Reilun kaupan toimintaan.

– Seurakunnissa järjestetään 
paljon esimerkiksi kirkkokahve-
ja, joilla voidaan valita tarjotta-
vaksi Reilun kaupan tuotteita.

Muhoksella pidetään esillä ai-
heeseen liittyviä esitteitä ja asias-
ta kerrotaan seurakunnan ker-
hoissa.

– Kahvitauolla voidaan esi-
merkiksi tehdä seurakuntalaisil-
le paremmin tunnetuksi sitä, että 
seurakunta on päättänyt tarjoil-
la nimenomaan reiluja tuotteita, 
Sanna Räsänen ehdottaa.

KAISA ANTTILA

 Re i l u  kau p p a r y  /  D id i e r  G e n t i l h o m m e

Valentin Chinchay poimii kahvipapuja Ecuadorissa.
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

totella vai ei?

Tuleeko kunnon kansalaisen aina noudattaa 
maan lakeja ja viranomaisten määräyksiä? 
Mielestäni ei. Joskus kansalaisen velvollisuus 
on nimenomaan rikkoja lakeja ja määräyk-

siä. Kyseessä on niin sanottu kansalaistottelemat-
tomuus, jota on harjoitettu Suomessakin.

Otetaanpa esimerkiksi natsi-Saksa, jossa monet 
lait olivat psykopatologisia, henkisesti sairaita. Oli-
siko Saksan kansalaisen pitänyt noudattaa maan la-
keja ja kieltäytyä suojelemasta juutalaisia?

Pitikö upseeriston välttämättä totella Führerin 
mielipuolisia käskyjä ja syöstä Saksa vuoteen nolla?  
Jos upseerit olisivat pitäneet pintansa, kymmenet 
miljoonat ihmiset eivät olisi kuolleet.

Ihmiskunnan historia on täynnä esimerkkejä sii-
tä mihin tolkuttomien lakien ja määräysten noudat-
taminen johtaa. Orjuuskin on ollut täysin laillista. 
Sitä on jopa perusteltu Raamatulla.

Suomi on kohtalaisen kukoistava läntinen demo-
kratia. Silti täälläkin on joskus syytä kansalaisotte-
lemattomuuteen, etenkin 
kun sen hinta ei ole ras-
kas kuten natsi-Saksassa. 

Suomessa tottelemat-
tomuudesta saa rapsut. 
Natsi-Saksassa pääsi hir-
teen.

Kansalaistottelematto-
muuteen ei pidä kuiten-
kaan ryhtyä mitättömistä 
syistä. Jos hölmöjen laki-
en ja tyhmien määräysten tuoma vääryys on pieni, 
on parempi sietää sitä kuin ryhtyä järeään aseeseen, 
kansalaistottelemattomuuteen.

Jos ihmiset harjoittavat kansalaistottelemat-
tomuutta jokaisesta pienestä risauksesta,  yleinen 
lainkuuliaisuus rapautuu. Sellaisesta ei koidu hyvää 
maallemme, jossa luottamus ihmisten ja eri yhteis-
kuntapiirien välillä on selvästi murenemassa. 

Kansalaiset eivät uskalla pian luottaa keneen-
kään, edes lähipiiriinsä.  Siksi laillisuutta on pidet-
tävä yllä.

Voi myös kysyä onko kansalaistottelemattomuu-
della aina perustaa. Se mikä yhdestä on vääryys on 
toisesta  oikein. Tämän pitäisi nostaa kynnystä akti-
vistitoimintaan, sillä kyse on suhteellisuudesta, asi-
oista, joista ei aina ole varmaan totuutta.

Jos vääryys on suuri, on syytä  lakata tottelemas-
ta. Tällainen vääryys voisi olla vaikkapa kansalais-
ten perusoikeuksien riisto, jollaisesta voi tapahtua 
Suomessakin. Todennäköistä se ei ole, mutta mah-
dollista.

pEKKA HELIN

Sinappia

Jos hölmöjen 
lakien ja tyhmien 
määräysten 
tuoma vääryys 
on pieni, on 
parempi sietää 
sitä.

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

KAUNISTA
 KOTIIN

 + HYVÄÄ MIELTÄ!
TERVETULOA!

KAHVILA: Ruokaa, kahvia & upea herkkupöytä
HAUSKAA: Hessun grilli, pop corn-kone ym...
KOTIIN: Sisustustuotteita, virkattuja raheja,
moderneja himmeleitä, taidetta ym...
TOIMINTAA: Peliareena kaikenikäisille, 
   lasten puuhapaja ja arpajaiset.

MYYJÄISET
Oulun rauhanyhdistyksellä
espoolaisten järjestämät

La 26.10. klo 15:00

www.oulunrauhanyhdistys.fi       Professorintie 7

 

 
 
 
 

Pohjois-Suomen Kristus-päivät  
 

Oulussa 26.-27.10.13. 
Hotelli Cumuluksen kokoussalissa 

Kajaaninkatu 17  

Jumala sen teki 
 

La 26.10. 
12.00 Tulolounas 
13.00 Jumala sen teki I. (Room. 8:3) Per-Olof Malk 
14.30 Kahvi 
15.15 Jumala sen teki II Per-Olof Malk 
16.15 Kristuksen voima voimattomuudessa. 
         Jouko Nieminen 
17.30 Päivällinen 
18.00 Kristus meidän syntiuhrimme. Jaakko Pirttiaho 
 

Su 27.10. 
09.30 Pyhäaamun sana ja yhteislaulua. 
          Seija Hauhia, Jouko Nieminen 
10.30 Millä perusteella kristitty vanhurskautuu? 
          Jaakko Pirttiaho 
12.00 Lounas 
12.45 Olen särkynyt saviruukku (Jer. 18:2) 
         Jouko Nieminen 
14.00 ”… ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne”    
         (Hepr. 12:3). Per-Olof Malk 
15.00 Päätöskahvi 
 

Säestys: Eero Hoikkala. Laulu: Jorma Seppä 
 

Järjestäjät: Evankeliumin opintoyhdistys ja 
Pohjois-Suomen ystävät. – Tervetuloa! 

 
 

Evankeliumin opintoyhdistys (10 v.) 
Suomen evankeliumikoulu www.evank.org 

 

Herättäjän päiviä: su 27.10. klo 10.00 messu ja seurat Tuiran kirkossa, 
Myllytie 5, Oulu, su 27.10. klo 10.00 messu, kirkkokahvit ja seurat  
Limingan kirkossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 27.10. Rovaniemen seurakuntakodilla, 
klo 18.00 Vihannin seurakuntatalolla
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: su 3.11. klo 12.00 Herättäjän nuoriso-
työn juhlavuoden konsertti KATSO IHMISTÄ Oulun kaupunginteatterissa
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Nokelan-
tie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

Su 27.10. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 30.10. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Su 27.10. klo 14. Seurat.  
Pentti Hukkanen, Risto Junttila.
MA 28.10. klo 14. Raamattupiiri.
Ma 28.10. klo18.30. 3K, Lautamo.
Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

tapahtumat

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Uusi keskusteluiltojen sarja Hen-
ki ja elämä aloittaa tiistaina 29.10. 
kello 18 Maikkulan kappelissa 
Oulussa (Kangaskontiontie 9). 

– Idea lähti seurakuntalaisilta: 
toivottiin keskustelutilaisuuksia, 
joissa käsitellään tavallista arki-
elämää. Lisäksi toivottiin aihei-
ta, joista nuoret kyselevät koulus-
sa. Tällaisia ovat esimerkiksi evo-
luutioteorian ja luomisuskon vä-
linen jännite, kertoo Karjasillan 
seurakunnan kappalainen Erja 
Järvi.

Ensimmäisen keskusteluillan 
aiheena on onnellisen parisuh-
teen salaisuus ja alustajana on 
Oulun ev.lut. seurakuntien joh-
tava perheneuvoja Seppo Vilja-
maa. 

Alustuksessa pohditaan muun 
muassa parisuhteen vuorovaiku-
tusta sekä kumppanin arvosta-
mista ja kunnioittamista. 

Viljamaa kehottaa kaikkia pa-
risuhteessa olevia mukaan kes-
kusteluiltaan avoimin mielin. 

– Kannattaa tulla kuulemaan, 
keskustelemaan ja saamaan sy-
tykkeitä siihen, miten itse voi-
si hoitaa yhtä tärkeimmistä suh-
teista elämässään.

Seuraavat keskusteluillat pide-
tään Maikkulan kappelissa mar-
raskuussa ja tammikuussa. Tiis-
taina 12.11. kello 18 rehtori Yrjö 
Harju puhuu nuoruuden mah-
dollisuuksista, johon nuoriso-
työnohjaaja Juha Kivirasi antaa 
kommenttipuheenvuoron. 

Tiistaina 21.1. kello 18 evoluu-
tiota pohtii biologian lehtori Eine 
Rautiainen.

Keskusteluillat järjestää Kar-
jasillan seurakunta.

Keskustelua
arkisista 
aiheista



8    Nro 35    24.–31.10.2013

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 27.10. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Mari Jääske-
läinen Karjasillan seurakunnas-
ta puhuu anteeksiantamuksesta. 
Valtakunnallinen lähetys.
Kello 10 sanajumalanpalvelus 
Oulunsalosta. Jumalanpalveluk-
sen toimittaa Satu Kreivi-Palo-
saari. Kanttorina Tuomo Kangas.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa vieraana diakoniatyöntekijä Jo-
hanna Kerola Haukiputaan seu-
rakunnasta. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan hautajais-
musiikin esittelysivusta, joka on 
avattu Oulun ev.lut. seurakun-
tien verkkosivuille. Haastattelus-
sa kanttori Hannu Niemelä Hau-
kiputaan seurakunnasta. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

ta torstaihin kello 16.20.
Pe 24.10. klo 14.40 nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä valottaa Oulu-
gospelin tämän vuoden ohjelmaa. 
MP.
Ke 30.10. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Uusinta. Ks. juttu.
Ma 28.10. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa keskustellaan oululaisten 
nuorten asioista. Haastattelussa 
Oulun ev.lut. seurakuntien oppi-
laitosdiakoni Salla Tuominen ja 
Karjasillan seurakunnan johtava 
nuorisotyönohjaaja Janne Hon-
kanen. He ovat olleet antamassa 
tukea nuorille ja koulun henkilö-
kunnalle Myllytullin puukotusta-
pauksen jälkeen. Ohjelmassa ru-
koillaan Oulun seudun ihmisten 
lähettämien aiheiden puolesta. 
Lisätietoja: oulunseurakunnat.fi/
rukousradio. Alueellinen lähetys. 
Uusinta. MP.
Klo 21.35 Elämänkoulu-ohjel-
massa on vieraana alkoholistiper-
heen tytär, yksinhuoltajaäiti Jen-
nika Jalonen. MB.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 27.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Mari Jääske-
läinen Karjasillan seurakunnas-
ta puhuu anteeksiantamuksesta.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta. Jumalan-
palveluksen toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttorina Péter Marosvári 
ja urkurina Elias Niemelä.

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 27.10. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.
Klo 11 musiikkimatinea, jossa 
esiintyvät Intiön Lauluyhtye ja 
Péter Marosvári (urut).

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 27.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Tampereen tuomiokirkosta. Saar-
naa tuomiorovasti Olli Hallikai-
nen. Liturgina kappalainen An-

hautauspalveluja

TILAA:
Puh. 044 455 6320
leena.korva
@alinahoivatiimi.fi

Alina-palvelut 
saatavilla 

Oulun seudulla!

LUOTETTAVAA KOTIHOITOPALVELUA VUODESTA 1993

Palveluja tarjotaan

-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi 

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

herätys eilen ja tänään 
-ohjelmasarja päättyy

Miltä näyttää kirkon tulevaisuus? 
Elääkö kirkko nyt kulta-aikaansa, jo-
ka väistämättä vaihtuu kuihtumiseen 
jäsenmäärän ja verotulojen hiipues-
sa? Vai voisiko olla niin, että tulevai-
suuden kirkko on nykyistä vahvem-
min yhteisö, jossa ihmiset kantavat 
rukoillen toistensa taakkoja? Sanan ja rukouksen illat ja tuomas-
messut ovat jo nyt osoittaneet sen, että rukoileva seurakunta kut-
suu yhä uusia ihmisiä luokseen. Herätys eilen ja tänään -ohjelma-
sarjan viimeisessä osassa suunnataan katse tulevaan. Mervi Päivä-
rinnan haastateltavina Kirkonrakentajien Foorumin jäsen Pekka 
Rehumäki sekä Oulun tuomasmessuista vastaava pastori Erja Jär-
vi. Ohjelma on uusinta.

tero Niemi. Kanttorina Tuomas 
Laatu. Urkurina Henri Hersta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä,
Radiostudio,
PL 122,
90101 OULU

Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

Diakoniapäivästä helpotusta 
vähävaraisten arkeen

Pyhän Tuomaan kirkossa 
järjestetään 1. marraskuu-
ta diakoniapäivä työttömil-
le ja vähävaraisille.

Päivä alkaa kello 10 messulla, 
jonka jälkeen on ilmainen ateria.

Kun sielu ja ruumis on ravit-
tu, jaetaan lahjoituksina saatuja 
vaatteita, kodintekstiilejä, astioi-
ta ja muita kodintavaroita niitä 
tarvitseville.

– Toivomme, että paikalle tuli-
si mahdollisimman paljon ihmi-
siä, sanoo Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Sami Riipi-
nen.

Lahjoitukset on tarkoitettu ni-
menomaan vähävaraisille ja työt-
tömille, jotka eivät taloudellisen 
tilanteensa vuoksi pysty hankki-
maan kaikkea tarvitsemaansa it-
se.

Lahjoituksia otetaan
edelleen vastaan
Omia käytöstä pois jääneitä ta-
varoitaan voi edelleen lahjoit-
taa seurakunnalle, joka jakaa ne 
eteenpäin niitä tarvitseville.

Sami Riipinen noutaa, lajitte-
lee ja varastoi kaikki lahjoitukset.

– Minulle voi soittaa, niin tu-
len hakemaan tavarat. Otam-
me jatkuvasti vastaan lahjoituk-
sia, sillä niitä annetaan eteenpäin 
muulloinkin kuin diakoniapäi-
vänä.

Esimerkiksi toimiville kodin-
koneille, kuten kahvinkeittimille 

ja mikroaaltouuneille, astioille ja 
muulle kodintavaralle sekä vaat-
teille on jatkuvasti kysyntää.

– Vaatteita lahjoittaessa voi pi-
tää muistisääntönä, että niiden 
tulee olla sellaisia, joita ihan oi-
keasti kehtaa pukea ylleen. Ei mi-
tään nuhjuista tai rikkinäistä, 
Riipinen huomauttaa.

– Kaikki lahjoitukset käydään 
läpi ja tarkistetaan, sillä rikkinäi-
siä tavaroita ei voi enää antaa ke-
nellekään.

– Me suomalaiset aika pit-
kälti käytämme kaiken loppuun 
emmekä luovu tavaroista helpos-
ti. Jotkut näyttävät myös ajattele-
van, että seurakunta on ilmainen 
jätehuolto, jonne voi työntää kai-
ken turhan, Riipinen harmittelee.

Vaikka seurakunnalle tarjo-
taan myös käyttökelvotonta tava-
raa, suurin osa on Riipisen mu-
kaan kuitenkin hyväkuntoista.

Apua uuden
elämän aloitukseen
Myös hyväkuntoisia huoneka-
luja otetaan mielellään vastaan, 
sillä niillekin on jatkuva kysyn-
tä. Diakoniapäivässä niitä ei kui-
tenkaan jaeta, vaan se tapahtuu 
muuta kautta.

– Diakoniatyön kautta tulee 
pyyntöjä. Teemme myös jonkin 
verran yhteistyötä kaupungin so-
siaali- ja perhetyön kanssa, joten 
sitä kautta myös.

Huonekaluja annetaan seura-
kunnasta kunkin asiakkaan tar-
peen mukaan.

– Se arvioidaan jokaisen koh-
dalla erikseen. Huijausyrityksiä-
kin on valitettavasti tullut vas-
taan.

Seurakunta on parhaimmil-
laan pystynyt kalustamaan jopa 
kokonaisia asuntoja.

– Jos syystä tai toisesta joku on 
joutunut aloittamaan elämänsä 
aivan uudelleen, olemme kalus-
taneet koko kodin. On hienoa, et-
tä lahjoitukset ovat mahdollista-
neet tämän.

KATJA KIISKINEN

Lahjoituksia noutaa Tuiran seu-
rakunnan diakoniatyöntekijä Sa-
mi Riipinen, p. 040 574 7149.

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

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

Haavoilla  
Kun ihminen saa kolhun, jää jälki. Ruhjekohta voi tummua mustelmaksi ja haava vuo-
taa. Kohta haava umpeutuu, mustelma vaalenee, vähitellen ruhje paranee.

Ihmiskeho korjaa itseään huomaamattamme. Arpi voi joskus jäädä, se voi haitata 
ulkomuodon tai jonkin käytännön asian kannalta. Arvista tulee osa meitä, ihoamme, 
elämän jäljet piirtyvät meihin niissäkin.

Kun toinen ihminen loukkaa meitä sanoillaan, teoillaan, asenteillaan, vuotaa haavoit-
tunut sydän hetken aika kyyneliä. Sisin tummuu suuttumuksesta, pettymyksestä, epä-
luottamuksesta. Ihmismielellä on sama korjaava tahto kuin kehollakin. Vähitellen ruhje 
paranee. Tummat värit sisimmästä haalenevat.

Arpi voi jäädä sisimpään, vaikka ruhje paraneekin.
Antamalla anteeksi pääsemme eteenpäin. Mutta mitä anteeksiantaminen on?
Tarkoittaako ”voin antaa anteeksi mutta en unohtaa” samaa kuin ”en voi antaa 

anteeksi?” 
Voisiko anteeksiantaminen tarkoittaa mustelmien parantumista sisimmässä?
Sitä, että negatiivinen tunnekuorma jää vähitellen taa eikä kivety katkeruudeksi 

ja vihaksi. Arpi, muisto tapahtuneesta, jää osaksi elämänhistoriaa, tarinaa, joka teki 
minusta sellaisen kuin nyt olen. Mutta viha ja katkeruus eivät jääkään meitä kuormitta-
maan ja elämää kapeuttamaan. Anteeksiantaminen auttaisi näin siis loukattua ihmistä 
itseään vapauttamaan itsessään tilaa hyvälle, toivolle ja uusille mahdollisuuksille. 

Tie anteeksiantoon voi kulkea montaa kautta. Yksi reitti on se tie, jonka katse kulkee 
omista haavoista Kristuksen haavoihin. Jeesus tuntee jokaisen lyönnin, jonka mekin 
olemme tunteneet, jokaisen loukkauksen, jonka olemme kokeneet. Hän ei ota tapahtu-
neita pois, mutta on rinnalla ja kantaa kipujamme. Hän voi murtaa kovimmankin jään 
ja kaataa lujimmatkin muurit. Hän sytyttää sydämemme kylmimmänkin talven jäljiltä 
eloon uudelleen.

Hänen kaikkitietävä katseensa näkee sielujemme salaisimpaan asti. Omallakin tun-
nollamme on asioita, joita ei ole kaunis katsella. Silti Hän ojentaa kätensä ja lupaa tule-
vaisuuden ja toivon. Hän nostaa alas painetun, rohkaisee eteenpäin. Rakkaudestaan Hän 
antaa meille syntimme anteeksi ja kantaa meitä Taivaaseen asti.

SEIJA HELoMAA
kappalainen, Kiiminki

Sanan aika
Sunnuntai 27.10.2013
Psalmi: Ps. 119: 162-168 
1. lukukappale: 1. Moos. 50:15-21 
2. lukukappale: Ef. 4:25-32 
Evankeliumi: Matt. 18:23-35 
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Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.10.2013

Voice of Finlandin tähdet 
käynnistävät Oulugospelin

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

Voice of Finlandin 
oululaiset tähdet 
esiintyvät Oulugo-
spelin etkoilla tors-

taina 31.10. kello 19 alka-
en Teatteri Riossa. Ensim-
mäistä kertaa järjestettävil-
lä etkoilla halutaan laajen-
taa itse päätapahtumaa ja 
sen kohderyhmää.

– Myös ravintolassa on 
kaikki elämän värit ja näin 
myös hengellisyys läsnä. 
Gospel on ilosanomaa ja 
se tarjoaakin ravintoloiden 
musiikkiin tärkeän ulottu-
vuuden, tapahtumajärjes-
täjä, Rauhan Aseman toi-
mituspäällikkö Mikko Sal-
mi sanoo.

– Ei ole myöskään yhtä 
oikeaa tapaa toteuttaa hen-
gellisyyttä, mutta musiikin 
kuuntelu voi olla yksi par-
haista, Salmi jatkaa.

Oulugospelin etkoilla 
äänessä ovat Aki Louhe-
la, Inga Söder, Suvi Aalto, 
Mikko Pohjola, Jari Levy 
ja Mikko Salmi.

pop-hittejä
gospelin sävyin
– Koen hengelliseksi kai-
ken musiikin, jonka sano-
ma viittaa vähänkin johon-
kin syvällisempään ja suu-
rempaan voimaan, tapah-
tumassa esiintyvä Suvi Aal-
to kuvailee.

Konsertin ohjelmisto 
ei koostu niinkään perin-
teisistä gospel-kappaleista 
vaan hengellissävytteisistä 
pop-hiteistä. Etkoilla kuul-
laan muun muassa Robbie 
Williamsin Angels, Quee-

nin Who wants to live fo-
rever ja Jonna Tervomaan 
Minä toivon.

Liput maksavat 20 eu-
roa, ja ne voi hankkia en-
nakkoon Lippupalvelusta 
tai Teatteri Riosta.

Suomen vanhin gospel-
festivaali Oulugospel jär-
jestetään tänä vuonna 1.–
3.11. Esiintyjäkaartiin kuu-
luu niin paikallista, koti-

maista kuin kansainvälis-
täkin väriä, kuten Iina Pa-
lokangas, Sakari Löytty 
& Pekka Nyman duo sekä 
David Lyle Morris & band.

Eri puolilla Oulua järjes-
tettävien konserttien lisäksi 
tapahtumassa pääsee osal-
listumaan Majakoihin eli 
toiminnallisiin ja elämyk-
sellisiin kohtaamispaikkoi-
hin.

Lippuja voi ostaa etukä-
teen joko yksittäisiin kon-
sertteihin tai lippupaket-
teina useampaan tapahtu-
maan. Osa tilaisuuksista on 
maksuttomia.

Lisätietoa tapahtumasta, 
kattavat ohjelma- ja hinta-
tiedot sekä ohjeet lippujen 
hankintaan löytyvät osoit-
teesta www.oulunseura-
kunnat.fi/oulugospel.

Elämä ja evankeliumi -seminaari 
pureutuu aikamme ilmiöihin

Käytännöllisistä ja 
konkreettisista Raa-
matun aiheista kiin-
nostuneita kutsu-

taan Elämä ja evankeliumi 
-seminaariin perjantaina 
25.10. kello 18–21 ja lauan-
taina 26.10. kello 10–18 Py-
hän Luukkaan kappeliin.

Aikaisempina vuosi-
na Tuiran kirkkoon paljon 
kuulijoita kerännyt semi-
naari koostuu tänä vuon-
na kymmenestä luennos-
ta. Niissä tarkastellaan esi-
merkiksi sitä, millaisessa 

ajassa kristityt tänä päivänä 
elävät sekä millaisia trende-
jä ja arvoja yhteiskunnassa 
ja kirkossa liikkuu.

– Ihmisten kysymykset 
Raamatusta ovat usein hy-
vin konkreettisia. Haluam-
mekin tarjota käytännön-
läheisen seminaarin, jossa 
pohditaan, miten Raama-
tun opetuksia voisi soveltaa 
erilaisiin elämässä vastaan 
tuleviin haasteisiin, järjes-
tämässä mukana oleva Uu-
den Tien päätoimittaja Leif 
Nummela kuvailee.

– Luentosarja sopii kai-
kille, jotka haluavat tietää, 
mitä evankeliumi on ja mi-
tä merkitystä sillä voisi olla 
omassa elämässä, Numme-
la jatkaa.

Seminaarin vetävät Uu-
den Tien päätoimittaja Leif 
Nummela ja Kansanlähe-
tysopiston teologialinjan 
linjavastaava Vesa Ollilai-
nen. Oulun ev.lut. seura-
kuntien puolesta terveh-
dyksen tilaisuuteen tuo 
Tuiran seurakunnan kap-
palainen Pasi Kurikka.

Lauantaina 26.10. myös 
lapsille järjestetään omaa 
ohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetyksen juniori- 
ja nuorisotyöntekijä Eli-
na Vidgren ohjaa yhdessä 
puolisonsa kanssa lyhyitä 
Raamattu-opetustuokioita 
sekä pelejä, leikkejä, askar-
telua ja musiikkihetkiä.

Tapahtuman järjestävät 
Tuiran seurakunta, Poh-
jois-Pohjanmaan kansan-
lähetys ja Kansanlähetys-
opisto.

V i l l e  Paas imaa

Suvi Aalto esiintyy Oulugospelin etkoilla Teatteri Riossa.
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Opiskelijajärjestöt
OPKOn opiskelijailta la 26.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Taistelu henkivaltoja vastaan, Aki Lautamo.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 28.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Armoa ja Totuut-
ta: Aki Lautamo.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 30.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. The Raamattu, Jari 
Rankinen.
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 31.10. klo 19, 
Mari Kotiaholla, Hiidentie 2 G 91, Puolivälinkangas. 
Jenni Siljander.

keHitYsVaMMaiset
Keskustelukerho ti 29.10. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
kuulOVaMMaiset
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 30.10. klo 13, Cari-
tas-koti. Ryhmä kokoontuu 1. kerroksen Caritas-salissa.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
31.10. klo 13.30, Caritas-koti. Kerho kokoontuu Cari-
tas-salissa, jossa on huomioitu kuulolaitteen käyttäji-
en induktioyhteys.
Ehtoolliskirkko to 31.10. klo 15.30, Palvelukeskus Ru-
nola. 
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.
Tuomasmessu la 26.10. klo 18, Kastellin kirkko. Osal-
listutaan yhdessä Tuomasmessuun. Kokoontuminen 
kirkon pihalle n. 17.45. Opasystävä on vastassa kirkon 
parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun jälkeen on tar-
joilua.
Näköpiiri ti 29.10. klo 13–14.30, Carita-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Mu-
kana pastori Juha Sarkkinen. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven lähellä.
päiHdetYö
Aamukahvihetki pe 25.10. klo 9–10.10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Aamukahvihetki perjantaisin klo 9–10, Dia-
koniset erityispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mu-
kavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää. jogurt-
tia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tel-
lervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 25.10. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmän retki Vasamolle ma 28.10. klo 9–16, 
Vasamon leirikeskus. Tavoiteryhmän päiväretki Vasa-
mon leirikeskukseen. Ilmoittautuminen etukäteen ryh-
mässä.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 27th of October at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 27.10. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Sarastus-kuoron harjoitus to 31.10. 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 25.10. 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 25.10. klo 19–24, esiintyy MGTH-duo.
Lenkkiryhmä ke 30.10. klo 18–20, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ul-
koilua, hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan 
kruunaa hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

Cafe Krypta avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettu-
ja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita kä-
sitöitä. 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.
Lauletaan yhdessä pe 25.10. klo 12, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Sanna Leppäniemi.
Pyörien syyshuolto 28.10.–1.11.2013 ma–ke, pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Perushuolto vaihteeton 35 
€, vaihdepyörä 45 €. Asiakas hankkii tarvittavat varaosat. 
Tuotto seurakuntien lähetystyölle.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan 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.

Henki ja elämä -keskusteluillat: 
Onnellisen parisuhteen salaisuus 
tiistaina 29.10. klo 18 Maikkulan kappelissa. Ks. sivu 7. 

Vuorovaikutuksesta läheisyyteen
päiväkurssi la–su 16.–17.11. klo 9.30–16, Suvelan leiri-
keskus. Ks. sivu 14.

Parisuhde

Vanhusten adventtileiri 
pe–su 29.11.–1.12. Suvelan leirikeskuksessa. 
Lähde mukaan virkistäytymään luonnon keskelle ja hil-
jentymään alkavaan joulunaikaan vanhusten adventti-
leirille Suvelan leirikeskukseen. Osallistumismaksu 30 
€ sis. täysihoidon, kuljetuksen ja vakuutuksen seura-
kunnan jäsenille. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.11. mennessä: Asta Lei-
nonen, p. 040 5747 157 ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 
880 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Perheretki Napapiirille 
la 30.11. Tervetuloa perheretkelle Napapiirille!  
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 lin-
ja-autoasemalle. 
Retken hinta: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 €, 4–12-vuo-
tiaat lapset 30 € ja 0–3-vuotiaat 15 € (jokaisella osal-
listujalla pitää olla oma istumapaikka linja-autossa). 
Retken hintaan sisältyy edestakainen linja-automat-
ka, ruokailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin ja Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille tapaturmavakuutus. 
Huom! 4-luokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset voi-
vat lähteä retkelle ilman vanhempiaan. Retkelle ote-
taan 120 henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä, kuiten-
kin niin että Karjasillan ja Oulujoen seurakuntaan kuu-
luvat ovat etusijalla. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje noin viikkoa en-
nen retkeä. Ilmoittautuminen Oulun seurakuntien net-
ti sivuilla, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
retkestä Nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, 
p. 040 8315 932.

Leirit ja retket

OUlUgOspel 
1.–3.11.2013

Torstaina 31.10.
klo 19.00  OULUGOSPELIN ETKOT, Teatteri Rio
 Voice of Finlandin oululaiset tähdet ja gospelhitit.  
 Liput 20 e Lippupalvelusta tai Teatteri Riosta.  
 Äänessä Aki Louhela, Inga Söder, Suvi Aalto,  
 Mikko Pohjola, Jari Levy ja Mikko Salmi.

Perjantaina 1.11. 
klo 18.00  KonSeRTTI, Karjasillan kirkko
 Iina Palokangas • David Lyle Morris & band
klo 21.00  MeSSU, oulun tuomiokirkko

Lauantaina 2.11. 
klo 12.00  KonSeRTTI, oulun kaupunginteatteri
 Prokaryote • Pro Fide
klo 15.30  MAJAKAT, oulun kaupunginteatteri
klo 19.00  KonSeRTTI, oulun kaupungin teatteri
 CRB • Katajainen kansa
klo 21.30  KonSeRTTI, Pyhän Tuomaan kirkko
 Amani-kuoro

Sunnuntaina 3.11.
klo 12.00  KonSeRTTI, oulun kaupunginteatteri
 Katso ihmistä -juhlakonsertti 
klo 15.00 HenGeLLISIÄ LAULUJA, Karjasillan kirkko
 Taru nyman ja Kaj Chydenius  |  Käsiohjelma 10 e
klo 18.00  RUnoILTA, Kastellin kirkko
Järjestäjä oulun ev.lut. seurakunnat. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.  
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Työttömien ja vähävaraisten 
diakonianpäivä

perjantaina 1.11. klo 10 alkaen 
Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.

Messu, ateria ja vaatejako.
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Nuorten aikuisten leiri 
23.–24.11. Isoniemen leirikeskuksessa.

Yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. 
Ilmoittautuminen 9.11.mennessä

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirin hinta 21 €. 

Lisätietoja: Elisa Manninen
p. 050 5133 225, elisa.manninen@evl.fi.

Juhlavuoden kansankäräjät

Oulun menestystarinat 
sunnuntaina 27.10. klo 17–19  
Oulun kaupungin-
teatterissa. 

Oulun menestys-
tarinat Nokia, 
Ilmakitara, 
Kärpät... Mitä 
seuraavaksi? 
Mukana: Juhani 
Tamminen, Tuo-
mas Enbuske, Jukka Takalo ja Niina Tuikkala. Artistivie-
ras Esa Eloranta. Tapahtumasarja on osa uuden Oulun 
juhlavuotta. Tilaisuuksia voi seurata suorana myös ver-
kossa osoitteessa www.ouka.fi/juhlavuosi2013.
Maksuttomat pääsyliput jaossa Oulun ev.lut. seurakun-
tien keskusrekisterissä (Isokatu 9), Oulun kaupungin-
teatterin Myyntipalvelussa (Kaarlenväylä 2), Oulunsa-
lon kirkkoherranvirastossa (Vattukuja 2) sekä Oulu10:n 
palvelupisteissä: Oulu10-palvelupiste (Torikatu 10) Hau-
kiputaan palvelupiste (Kirkkotie 3) Kiimingin yhteispal-
velupiste (Lempiniementie 2) Yli-Iin palvelupiste (Hala-
metsä 1) Ylikiimingin yhteispalvelupiste (Harjutie 18).
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Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.10.2013

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
Sanajumalanpalvelus su 
27.10. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttori Péter Marosvári 
ja urkurina Elias Niemelä. Ko-
lehti vastuuviikon välityksel-
lä kristittyjen yhteiseen työ-
hön oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi 
ja radio Pooki.
Messu su 27.10. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Elias Niemelä.

Hartauselämä
Rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun ru-
koushetki to 24.10. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Elias Niemelä. Cafe 
Kryptan kahvila avoinna.
Lähetyspiiri to 24.10. klo 14, 
Vanha pappila. Jouko Lanki-
nen
Sana elää pe 25.10. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
30.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 30.10. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala
Lähetyspiiri to 31.10. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Pesonen
Torstain raamattupiiri to 
24.10. klo 13, Vanha pappi-

la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen
Raamattupiiri to 24.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 26.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto
Opettajien raamattupiiri 
ma 28.10. klo 16, Van-
ha pappila. 
Raamattupiiri ti 
29.10. klo 18, In-
tiön seurakun-
takoti. Järjes-
täjänä Pohjois-
Pohjanmaan Kan-
sanlähetys
Raamattupiiri ke 
30.10. klo 17, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
31.10. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 27.10. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Musiikkimatineassa esiintyy 
Intiön lauluyhtye ja Péter 
Marosvári urut.

diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Tuomio-
kirkkoseurakunta. Ajanva-
raus taloudellisissa asioissa 
vastaanotolle p 044 3161419. 
Diakonian aamu ti 29.10. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille
Työttömien ruokailu ke 
30.10. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 30.10. 

klo 15–16, Cafe Krypta. 

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 27.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ei tarvitse il-
moittautua ja se on osallis-

tujille maksuton.
Heinätorin perhe-

kerho ti 29.10., 
Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Perhekerho 
on lasten ja ai-
kuisten kohtaa-

mispaikka, jo-
hon lapsi tulee yh-

dessä oman aikuisen 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä.
Intiön perhekerho to 31.10. 
klo 10, Intiön seurakuntako-
ti.

nuoret
11–15-vuotiaiden yökahvi-
la pe 25.10. klo 18, Isokatu 
17, Vanhan pappilan kivijal-
ka. Biljardipöytä ja muut pe-
lit 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!
Avoimet ovet ke 30.10. klo 
18, Elohuone. Suoritusvapaa-
alue eli kuppi teetä/ kahvia, 
ihmisiä, pelejä, mahdollisuus 

jutella tai olla vain hiljaa. Il-
tojen sisältöjä rakennetaan 
nuorten toiveiden mukaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 ja Käkkärä, p.  
040 5747 183.
Kameraproggis ke 30.10. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Valokuvaus on hie-
no harrastus, jota oppii par-
haiten yhdessä toisten kans-
sa. Opettelemme kameran ja 
kuvaamisen perustaitoja se-
kä mahdollisuuksia. Tule mu-
kaan kuvittamaan mm. jou-
lua näkyvälle paikalle Oulua. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 ja Käkkärä, p.  
040 5747 183.

nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus. sivulta 15.

seniorit
Tarinatupa ke 30.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään yhdessä, keskustellaan 
eri teemoista ja ajankohtai-
sista asioista. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Yökahvila 
11–15-vuotiaille
pe 25.10. klo 18, 
Vanha pappila, 

erityisnuorisotyön 
tilat. 

jumalanpalvelukset
Messu su 27.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Kaisa Säkkinen, 
avustaa Jokikylän ry:n laulu-
ryhmä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
27.10. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla (vko 43).
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 30.10. klo 18 Mar-
tinniemen srk-kodilla.

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 ruuan. 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.

nuoret aikuiset
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten leiri 23.–
24.11. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Yli 18-vuotiaille nuoril-
le aikuisille. Ilm. 21.10.–9.11. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirin hinta 
21 €. Lisätietoja: Elisa Manni-
nen, p. 050 5133 225 tai elisa.
manninen@evl.fi.

diakonia
Seurakuntakerho ma 28.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana Jaakko Kal-
takari, ke 30.10. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa, mukana lä-
hetyssihteeri, ja to 31.10. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 30.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla.

lähetys
Lähetyksen rukous- ja raa-
mattupiiri ti 29.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa.

Yhteisvastuu
Limingan ja Oulun tuomio-
rovastikunnan Yhteisvas-
tuustartti to 14.11. klo 12–
17 srk-keskuksessa. Vuoden 
2014 Yhteisvastuukeräyksen 
kohteena on saattohoito 
Suomessa ja ihmisoikeustyö 
Guatemalassa. Kohteista ker-
tomassa Yhteisvastuun kerä-
ysjohtaja Tapio Pajunen sekä 
Guatemalassa yhteyshenki-
lömatkalla ollut Paula Mäke-
lä. Tilaisuus alkaa lounaalla 
ja päättyy kahvitarjoiluun. Il-

moittautumiset (myös ruoka-
valiot) 4.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. (08) 5471 
185.

Muut menot
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 24.10. klo 11–14. Lammas-
kaalikeitto 5 €.
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. 
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 30.10. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Luku 19: Karitsan hää-
ateria. Luennoitsijana pasto-
ri Martti Heinonen.  
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.
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n vuosiko-
kous ke 30.10. klo 18 Kellon 
srk-kodilla. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 27.10. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: julkai-
suompeluseurat pe 25.10. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: Kirkko-
pyhä su 27.10. klo 10, seurat 
klo 17 ry:llä.

Vihkihetket 
perjantaina 25.10. klo 17 
Oulun tuomiokirkossa. 

Meillä on ilo kutsua teidät 
omiin häihinne. Mukaan tarvitsette 
vain toisenne ja esteettömyystodistuksen. Muusta huo-
lehtii Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutessanne voitte kutsua juh-
laan omat läheisenne. Vihkimisen jälkeen tarjolla on 
hääkakkua ja kahvit tuomiokirkon kryptassa. Tilaisuu-
teen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Aamusilmukka 
keskiviikkona 30.10. klo 10 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Silmukka kokoaa yhteen tekemään käsitöitä, 
askartelemaan, keskustelemaan ja olemaan yhdessä.
Anna-Mari Heikkinen.

Hiljaisuuden retriitti 
5.–8.12. Isonniemen leirikeskuksessa. 

Retriitin ohjaajina Maria Hekkanen ja Laila Juntti. 
Retriitin hinta 90 €. Ilm. 1.11. mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Laila Juntilta, p. 040 8668 319 

laila.juntti@evl.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

Korttiaskarteluilta 
torstaina 31.10. klo 18–20 Martinniemen srk-kodilla. 
Kortteja tehdään pääosin omista materiaaleista 
(ohjaajalta voi ostaa pieniä täydennyksiä). Tällä 
kokoontumiskerralla mahdollisuus kokeilla leimaamista 
ja leimakuvien väritystä pientä n. 2 € maksua vastaan. 
Ohjaajina Eija Lähdemäki ja Minna Ruuskanen. 
Lisätietoa Laila Juntilta laila.juntti@evl.fi, 
p. 040 8668 319.
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Toiverunojen ilta 
sunnuntaina 3.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Runossa on tunnetta ja voimaa! Niitä esittävät 
Aino Alafrantti, Pirjo Kauppinen, Eeva Holma, 
Nuusa Parkkinen, Eliina Kajula-Lämsä, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Sari Nivala, Hilja Alasuvanto, 
Maija Karppinen, Hilkka Patja ja Juha Vähäkangas. 
Yhteislauluja säestävät ja yksinlaulua esittävät Jenni 
Koskenkorva ja Simo Ollikainen. Oulugospel-
tapahtuman oheisohjelma. Vapaa pääsy.

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
Tuomasmessu la 26.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 15.
Messu su 27.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Anu Kon-
tio, kanttorina Eeva Holap-
pa. Kirkkokahvit. 
Messu su 27.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 27.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 27.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ee-
va Holappa. Kirkkokahvit. 
Messu su 27.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Kolehti 
vastuuviikon välityksellä kris-
tittyjen yhteiseen työhön oi-
keudenmukaisemman maail-
man puolesta Suomen Eku-
meenisen Neuvoston kautta.
Messu su 27.10. klo 14, Cari-
tas-koti. Toimittaa Juha Sark-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 24.10. 7.11. ja 21.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 24.10. ja 
31.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 24.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 29.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
30.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 31.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Majakkasaari-isänpäivä-
konsertti su 10.11. klo 16, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
"Tämän runon haluan kuul-
la" – toiverunoilta Kastellin 
kirkossa su 3.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus.

diakonia
Aamupuuro to 24.10. ja 
31.10. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 
Vapaaehtoisten koulutus-
sunnuntai su 27.10. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakonian ajanvaraus ma 
28.10. klo 9–11, Karjasillan 
kirkko. Ajan voi varata joko 
p. 044 3161 579 tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 28.10. klo 9, Kaukovaini-
on kappeli.
Diakoniapiiri ma 28.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 29.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Raitin remmi ma 4.11. klo 
13, Kaakkurin Citymarketin 
piha.

lähetys
Seppeletalkoot ja seppele-
myynti ma–ke 28.–30.10. klo 
9–14, Kaukovainion kappeli. 
Ks. ilmoitus.

Havuseppeleiden myynti to 
31.10. klo 16, Kaukovainion 
kappeli.

lapset ja lapsiperheet
Perheiden pyhäinpäivän 
tapahtuma Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa to 
31.10. klo 18 ja pe 1.11. klo 
9 tai klo 11,  Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Ko. päi-
vinä ei ole päiväkerhoja, sillä 
päiväkerholaiset perheineen 
kutsutaan pyhäinpäivän ta-
pahtumaan.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
la 26.10. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 30.10. klo 18, Pyhän And-
reaan kirkko. 

seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 28.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

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.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke 30.10. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Sinä, joka olet 
kiinnostunut uskon asioista ja 
haluat löytää Jumalan lähei-
syyttä elämääsi: tule viettä-
mään iltaa yhdessä Jumalan 
edessä. Aluksi tarjolla on ilta-
palaa, jonka jälkeen ilta jat-
kuu vapaamuotoisesti mm. 
musiikin, keskustelun ja lyhy-
en opetuksen merkeissä. Voit 
tulla iltaan keskustelemaan ja 
vaihtamaan ajatuksia tai ha-
lutessasi vain hiljentymään 
ja kuuntelemaan. Iltaan ei 
tarvitse ilmoittautua ennak-
koon. Tervetuloa mukaan!

Perinteiset 
seppeletalkoot 
ma–ke  28.–30.10.  
Kaukovainion kappelissa. 
(la 26.10. materiaalin haku) 
ma 28.10 klo 9–16, 
ti 29.10 klo 9–19 ja 
ke 30.10 klo 9–15. 
Tule mukaan talkoisiin tekemään tai opettelemaan,
miten seppeleet tehdään luonnonmateriaaleista. 
Talkoolaisille lounas ja kahvit. 

Havuseppeleiden myynti 
torstaina 31.10. klo 16 Kaukovainion kappelissa.
Seppeleet myydään lähetystyön hyväksi, ne maksavat 
koosta riippuen 10–15 €/ kpl. Voit varata seppeleen lait-
tamalla tekstiviestin numeroon 040 5752 714. 
Järjestäjänä Karjasillan srk / lähetystyö ja Kaukovainion 
lähetyspiiri. Lisätietoja lähetyssihteeri Paula Rosbacka, 
p. 040 5752 714. 

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.

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!

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona 30.10. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

sunnuntaina 3.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa 

Toimittaa Kimmo Kieksi, saarna Jonne Piirola, 
vapaaehtoiset Mervi Kokkosen johdolla. 

Musiikista vastaa houseband 
Tuomas Keskitalon johdolla. 

Pyhäkoulu lapsille. 
Kirkkokahvit. 

Kolehti oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri
järjestöille, Kirkkohallitus.

Perheiden pyhäinpäivä 
-tapahtuma

torstaina 31.10. klo 18 ja
perjantaina 1.11. klo 9 ja 11

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.

Tervetuloa yhdessä elämään hetki 
pyhäinpäivän teeman äärellä.

Mukaan on hyvä varata ulkovaatteet.
Ko. olevana päivänä ei ole päiväkerhoja.

"Rakas Jeesus, kiitos tästä ihmislapsen elämästä,
Kiitos, että avun annat, murheemmekin aina kannat.

Kiitos, että vastassa olet taivaan kodissa."
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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

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

Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.10.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 27.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa San-
na Jukkola, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
27.10. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Messu su 27.10. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri. Kirkko-
kahvit.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 29.10. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Jorma Kiviranta ja Pauli Pa-
sanen.

diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 28.10. 
klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 28.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 29.10. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 
Diakoniailta ke 30.10. klo 18, 
Ahti Alatalo.
Diakoniapiiri to 31.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.

lapset ja lapsiperheet
Ks. www.oulunseurakunnat.
fi/lapset_ja_varhaisnuoret_
tapahtumat.

seniorit
Eläkeläisten kerho ma 28.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 28.10. 
klo 13, Hintan seurakuntata-
lo.
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Seurakuntakerho to 31.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Porinakerho ma 28.10. klo 
10–11.30, Vanhustentalon 
kerhohuone.

lähetys
Piispankamari pe 25.10. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 28.10. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, ystävän-
kamari. 

Muut menot
Fransupiiri ti 29.10. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo. 

Musiikki ja kulttuuri
Aikuisten laulukerho ke 
30.10. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 31.10. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua, Chimes-soittimilla soit-
toa.

jumalanpalvelukset
Messu su 27.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, avustaa Jus-
si Saviharju, kanttorina Sari 
Wallin.
Jäälin messu su 27.10. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Jussi Saviharju, kant-
torina Sari Wallin. Musiikki-
ryhmä Ruska-kööri, johtaa 
Tuomo Nikkola.

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 
24.10. klo 14, Terveystie 1, 
B ovi, 2. kerros, ryhmätila ja 
to 31.10. klo 14 Suvelan sau-
nalla.
Vapaaehtoisille koulutus su 
27.10. klo 12–16  Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Mielikintie 3, 
Oulu. Aiheena Kristillisyys 
voimavarana. Ilmainen, omin 
kyydein. Tied. Jaana Kontio, 
p. 040 5793 248.
Juttunurkka ma 28.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 28.10. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.

Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 28.10. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 
28.10. klo 13–
14.30 Jäälin 
kappeli.
Porinapiiri 
ma 28.10. klo 
13 Kolamä-
en kerhohuo-
neella.
Mielenterveys-
kuntoutujien 
omaisryhmä ti 29.10. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelil-
la. Keskusteleva vertaistuki-
ryhmä.
Omaishoitajaryhmä ke 
30.10. klo 13–14.30, Senio-
ritalo, Terveystie 3. Vieraa-
na Minna Hernberg, Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry.
Naisten saunailta to 31.10. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 5.11. klo 12 Suvelassa. 
Kerho alkaa ruokailulla, jon-
ka omavastuuosuus on 4 €. 
Kuljetuspyynnöt to 31.10. klo 
16 mennessä Seija Lommalle, 
p. 040 5793 247.

lähetys
Lähetyspiiri ti 29.10 klo 13 
Montin-salissa. Mukana Mat-
ti Laurila, SLS.

kuorot 
Kirkkokuoro to 31.10. klo 
18.30 Jäälissä.
Ruskakööri pe 25.10. klo 10, 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

Projektikamarikuoro aloit-
taa  ke 6.11. klo 18 seurakun-
takeskuksessa ja lastenhoi-

to on kirkkopirtillä. 
Uusille on pieni 

laulukoe, kuo-
ro on tarkoi-
tettu lähin-
nä nuoril-
le aikuisil-
le (esim. 18–
55-v.). Lau-

lukokeesta ja 
muusta voi ky-

syä Jarkolta, p. 
0400 487 187 tai jark-

ko.metsanheimo@evl.fi.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 27.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Lastenparkki on syystau-
olla viikolla 43. Jatkamme 
toimintaa viikolla 44, Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
12.30–15. Ilmoittautumiset 
parkkiin ma–ke klo 8–11.30,   
p. 0400 835 374/ lastenoh-
jaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11. 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30 – 11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 27.10. 
klo 17 seurat ry:llä. Juha 
Alanko ja Pauli Niemelä.

Diakonian 
vastaanotolle 

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

tai sähköpostilla. 

Vuorovaikutuksesta 
läheisyyteen
päiväkurssi la–su 16.–17.11. klo 9.30–16
Suvelan leirikeskuksessa

Tahdolla ja taidolla -päiväkurssi tarjoaa mahdollisuu-
den pohtia ja vahvistaa omaa parisuhdetta. Päivän mit-
taan on kahdenkeskisiä keskusteluja ja tehtäviä sekä 
yhteisiä luentotyyppisiä osuuksia. Omasta parisuhtees-
ta keskustellaan vain oman puolison kanssa erillisessä 
tilassa, kenenkään muun kuulematta. Ryhmätöitä tai 
-keskusteluja ei ole lainkaan. Hinta 40€/ pariskunta, si-
sältää ruokailut ja parisuhdekurssin. Vetäjinä Päivi Liiti 
ja Jaakko Syynimaa.
Mukaan mahtuu 18 pariskuntaa. Ilmoittautuminen vii-
meistään 31.10. mennessä Riina Moilaselle sähköpostit-
se, riina.moilanen@evl.fi. Kerro ilmoittautumisen yhte-
ydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Seurakuntalaisten tuntoja 
jumalanpalvelukseen

Oulujoen kirkon jumalanpalvelukseen etsitään kirkkoväärtejä. Heidän tärkeä tehtä-
vänsä on tuoda seurakuntalaisen ääni ja elämänkokemus yhteiseen kokoontumiseen. 
Perustehtävä on toivottaa kirkkoon tulevat tervetulleiksi, lukea päivän teksti ja aut-
taa kolehdin keräämisessä. Seurakuntalaisia toivotaan myös mukaan tuomaan ajatuk-
sia yhteiseen esirukoukseen ja saarnaan. 
Jos olet kiinnostunut kirkkoväärtin tehtävistä, niin ota yhteyttä kappalainen Ilkka Mä-
kiseen, ilkka.makinen@evl.fi. 
Oulujoen seurakunta haluaa, että sunnuntain messu on alueen ihmisten näköinen. Ju-
mala kantaa meitä, mutta myös seurakuntalaiset voivat kantaa yhteistä jumalanpal-
velusta palvelutehtävin, rukouksin, laulaen ja tulemalla kirkkoon. 

ILKKA MäKINEN
kappalainen, Oulujoen seurakunta

Perheretki Napapiirille 
lauantaina 30.11. 
Tervetuloa perheretkelle Napapiirille!  
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 lin-
ja-autoasemalle. 
Retken hinta: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 40 €, 4–12-vuo-
tiaat lapset 30 € ja 0–3-vuotiaat 15 € (jokaisella osallis-
tujalla pitää olla oma istumapaikka linja-autossa). Ret-
ken hintaan sisältyy edestakainen linja-automatka, ruo-
kailu, sisäänpääsymaksu Santa Parkiin ja Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille tapaturmavakuutus. 
Huom! 4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset voi-
vat lähteä retkelle ilman vanhempiaan. Retkelle ote-
taan 120 henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä, kuiten-
kin niin, että Karjasillan ja Oulujoen seurakuntaan kuu-
luvat ovat etusijalla. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje noin viikkoa en-
nen retkeä. Ilmoittautuminen Oulun seurakuntien net-
ti sivuilla, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
retkestä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 
040 8315 932.

Poikien 
liikuntakerho 

2.–4.-luokkalaisille 
ti 29.10. klo 18–19, 

Hintan seurakuntatalo, 
liikuntasali. 

Tuu mukkaan!
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Elämän polku

kastetut: 

Haukipudas: Niko-Kristi-
an Juhani Jokelainen, Alek-
si Ilmari Löfgren, Viivi Maria 
Pyykkönen.
Karjasilta: Arttu Jaakko Sa-
kari Hirvikallio, Emmi-Sofia 
Aleksandra Jokikokko, Sii-
ri Linnea Arola, Eemi Alarik 
Moilanen, Iida Annikki Ra-
tia, Iisa Eerika Sahlgrén, Da-
niel Jaakko Juhani Luhtanie-
mi, Urho Elmeri Paavola, Tii-
tus Urho Kristian Mustonen.
Kiiminki:  Otto Eelis Aukus-
ti Luukkonen, Minea Juliaa-
na Ruotsalainen, Elsa Anni 
Loviisa Kaunismaa, Elisia Au-
roora Ranua, Viola Katariina 
Takkinen, Linne Teresa Kave-
ri, Laura Sofia Turtinen, Aapo 
Nestori Serola, Luka Markus 
Tapio Piri, Tapio Osmo Johan-
nes Katiska, Oliver Ville An-
ton Pohjanvesi.
Oulujoki: Vilma Maria Har-
ju, Leo Alvari Illikainen, Iiro 
Antero Kekäläinen, Tuomas 
Tapani Nissinen, Niko Henrik 
Pakanen, Jimi Aleksis Rautio, 

Veikka Valtteri Suhonen.
Oulunsalo: Amalia Liida Pep-
piina Konttila, Jenna Ellinoo-
ra Takala.
Tuira: Jenilla Fiia Eerika Han-
hela, Niklas Jussi Kalevi Lii-
matainen, Ohto Eemeli An-
teronpoika Kiljunen, Ras-
mus Kaarlo Juhani Raappa-
na, Maikki Lilja Sofia Haaga, 
Ada Elina Matilda Juujärvi, 
Linnea Sofia Jyväsjärvi, Eetu 
Eero Johannes Laukkanen, Ii-
na Salla Angelica Laukkanen, 
Nella Emilia Malin, Iina Ester 
Marjatta Oja, Enni Laura Eli-
sabet Virtanen, Helmi Mar-
ketta Ketola. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Harri Tapani 
Kallioniemi ja Maiju Kristiina 
Leskinen.
Haukipudas: Henri Mika-
el Pyykkönen ja Katja Maria 
Natunen.
Karjasilta: Jukka Tapio Palm 
ja Anne-Maria Ahola, Eerik 
Mikael Koskelo ja Sara Eve-
liina Moilanen.

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.

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.

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
27.10. klo 10  kirkossa. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaari, 
kanttori Tuomo Kangas. Ra-
dioidaan, Radio Dei.

Hartauselämä
Hartaus to 24.10. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluoma.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
30.10. klo 12.30 Toimitalo, 
Vattukuja 2.  Eeva Maija Sor-
vari. 
Hartaus ke 30.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Satu Kreivi-
Palosaari.

Musiikki ja kulttuuri
Hengellisen musiikin toive-
konsertti su 17.11. klo 15.30–
16.30, Oulunsalon kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Voi mikä riemu! Pekka Si-
mojoen konsertti ke 20.11. 
klo 19–20.15, Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.

lapset ja lapsiperheet
Repun perhekerho ti 29.10. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
29.10. klo 9.30–11, Työväen-
talo/ Kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 31.10. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

seniorit
Seurakuntakerho to 24.10. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Satu Kreivi-Palosaari.
Virsilaulupiiri ti 29.10. klo 
11, Kerttu Piiraisella, Varja-

kassa. Satu Kreivi-Palosaari.
Seurakuntakerho, Arkilou-
nas to 31.10. klo 11, Toimita-
lo, Vattukuja 2. Tapio Kortes-
luoma.

kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 30.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäisten kuoro, voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 30.10. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro, tiedustelut: Tuo-
mo Kangas.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Lauluseuroja kodeissa: 
ti 29.10. klo 18.30  Karhuoja;  
Tuomas Lääköllä, Pahajär-
ventie. Kylänpuoli; Lyytikäi-
sellä, Maissikuja 7. Pyhäinpäi-
väseurat la 2.11. klo 12 Jyrki 
Vaaramo, Erkki Vähäsöyrinki 
klo 17 seurat ja HPE kirkos-
sa, Erkki Vähäsöyrinki, Tapa-
ni Kirsilä. Su 3.11. klo 12 py-
hänpäiväseurat Tapani Kir-
silä, Markku Pikkarainen klo 
17 pyhänpäiväseurat Markku 
Pikkarainen, Tapani Kirsilä.
Salonpään ry: SRK:n  Julkai-
suilta ja iltahartaus su 27.10. 
klo 16.

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.

Elämä ja evankeliumi -seminaari 
perjantaina 25.10. klo 18 ja lauantaina 26.10 klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Lue juttu s. 10.

Hengellisen musiikin 

toivekonsertti 
suunnuntaina 17.11. klo 15.30–16.30
Oulunsalon kirkossa. 

Ohjelma on valittu kokonaan seurakuntalaisten eh-
dotusten perusteella. Toiveita ovat toteuttamassa 
Uusi Ääni -kuoro, huilisti Johanna Kiviharju, barito-
ni Raimo Paaso ja kanttori Taru Pisto. Vapaa pääsy.

Voi mikä riemu! 
Pekka Simojoen konsertti 

keskiviikkona 20.11. klo 19–20.15 
Oulunsalon kirkossa. 

Pekka Simojoen ja Uuden Äänen konsertti. 
Ohjelmassa Simojoen tuotantoa ja makupaloina 

afrikkalaisia kappaleita. 
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyön hyväksi.

Tuomasmessu
lauantaina 26.10. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Lokakuun Tuomasmessun teemana on kehotus: 
antakaa toisillenne anteeksi. Messun juontaa Ulla 
Huotari, esirukousjohtajana on Eine Rautiainen, 
liturgina Ari Savuoja, saarnaa Heikki Karppinen ja 
ehtoollisavustajina ovat Janne Kopponen ja Tuulia 
Taskila. Körttiopiskelijoiden kuoro, johtaa Sanna 
Pitkänen. Sanaosan aikana lapset voivat osallistua 
pyhäkouluun. Monet kädet ja sydämet ovat jälleen 
valmistelleet messua mm. leipomuksin ja kahvi- ja 
teetarjoiluin. Kolehti kerätään Tasaus-keräykselle 
SLS:n kautta. Tasaus-keräyksen kautta voit auttaa 
mm. Mekongin alueen ihmiskaupan uhreja. Olet 
lämpimästi tervetullut!

Oulujoki: Antti Erkki Ilma-
ri Korhonen ja Sari Annika 
Pohjoisaho.
Oulunsalo: Vesa Kalervo 
Kärkkäinen ja Jarna Kaari-
na Lassila, Jussi Petteri Kärk-
käinen ja Tarja Johanna Soi-
nilehto.

kuolleet
Tuomiokirkko: Siviä Inkeri 
Rissanen 100, Maija-Leena 
Seppänen 95, Anja Sinikka 
Sippola 69, Helli Esteri Vuo-
tikka 92. 
Karjasilta: Olavi Henrik Jou-

nio 99, Laura Anneli Kaita 
75, Sulo Leonard Kilpeläinen 
90, Elvi Hilma Loviisa Kopo-
nen 85.  
Kiiminki: Uuno Benjam Esko-
la 88, Veikko Matti Lahti 81.
Oulujoki: Jouko Uolevi Kan-
gasmaa 74, Irja Inkeri Kemp-
painen 85, Jaakko Matias 
Marttila 67, Kaarlo Johannes 
Partanen 87.  
Tuira: Eino Emil Kiviaho 89, 
Vieno Annikki Permola 92, 
Otto Einari Seppänen 82, Sa-
lo Johannes Väänänen 70.
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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 27.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. NMKY:n mieslaula-
jat, johtaa Ahti Sepp. Herät-
täjän kirkkopyhä, kirkkokah-
vit ja seurat.
Ekumeenisen vastuuviikon 
messu su 27.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, saarna Árpád 
Kovács, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttoreina Anu Arvo-
la-Greus ja Pirjo Mäntyvaara. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 27.10. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 27.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jukka Kol-
monen, avustaa 
Jonna Piirai-
nen, kantto-
rina Anu Ar-
vola-Greus. 
Outi Kiiveri, 
viulu.
Iltamessu su 
27.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toi-
mittaa Jaakko Syyni-
maa, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 30.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Pyhäinpäiväviikon messu 
torstaina 31.10. klo 13, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala, diakoniatyöntekijöinä 
Päivi Moilanen ja Paula Kyl-
lönen. Mukana Tuiran ala-
koulun musiikkiluokan oppi-
laat. Linja-autoreitti ja aika-
taulu ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.10. ja 
31.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä Riitta Louhelai-
nen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 29.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jussi Lahtinen 
alustaa aiheesta ”Kirkko, us-
konto ja usko”.
Tule lukemaan raamattua 
ke 30.10. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
30.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 31.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 31.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Jyrki Vaara-
mo, Oiva Savela.

diakonia
Työttömien ateria to 24.10. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12.
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 

Pateniemen diakoniapiiri 
to 24.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa diakonia-
piiriin! Paikalla pastori Riik-
ka Honkavaara ja diakoni He-
li Mattila.

Juttutupa ma 28.10. 
klo 10–11, Pyhän 

Luukkaan kap-
peli. Hyvä viik-
ko alkaa har-
taudella ja 
aamupalal-
la kappelil-

la! Lisätietoja 
diakonissa Saila 

Luukkonen, p. 040 
5747 092.

Työttömien aamupala ma 
28.10. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. 
Diakoniapiiri ma 28.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 30.10. klo 10, Tuiran Kirk-
ko, seurakuntasali. Ateria il-
mainen. Paikalla Sami Riipi-
nen ja Paula Kyllönen.
Työttömien ateria to 31.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti.

lähetys
Puutyökerho ma 28.10. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 28.10. klo 
14, Tuiran Palvelukeskus, Pik-
kupirtti. Kokoonnumme pa-
rillisilla viikoilla. Tervetuloa 
kuulemaan lähetystyön kuu-
lumisia!
Käsityökahvila ti 29.10. 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
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
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 30.10. klo 18–
21, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Avarit on yläkoulu- ja lu-
kioikäisille nuorille tarkoitet-
tu yhteinen illanvietto Tuiran 

Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.10.2013

Olet 
lämpimästi 

tervetullut kaikkiin 
seurakuntamme 

tapahtumiin!

kirkon nuorisotilassa. Ava-
reissa on mahdollisuus pe-
lailla, jutella, tutustella uu-
siin ihmisiin, oleskella. Pai-
kalla on aina kaksi ohjaajaa. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982, sanna.parkki-
nen@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
tenilta to 31.10. klo 18–20, 
Tuiran kirkko, nuorisotila. 
Nuortenilta on teemallinen 
ilta yläkoulu- ja lukioikäisil-
le nuorille. Illoissa mukana 
nuorisotyönohjaaja. Ohjel-
mallinen osuus, jutustelua ja 
hiljentymistä sanan äärellä. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982, sanna.parkki-
nen@evl.fi. 

seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064. 
Osallistumme laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 24.10. 
klo 13, Tuiran kirkko.
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.
Eläkeläisten kerho ti 29.10. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Muka-
na Paula Kyllönen ja vapaa-
ehtoisten lauluryhmä.
Eläkeläisten kerho to 31.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Osal-
listumme Pyhäinpäiväviikon 
messuun Tuiran kirkolla, lin-
ja-autokuljetus.

Muut menot
Tuiran seurakunnan diako-
nian ajanvaraus taloudel-
lisissa asioissa on maanan-
taisin klo 9–11 , p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Elämä ja evankeliumi -se-
minaari pe 25.10. klo 18 ja 
la 26.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lauantaina 
myös lastenohjelma. Tilai-
suuden järjestävät Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys, 
Tuiran seurakunta ja Kansan-
lähetysopisto.

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!

Toimintaa perheille 
Perhekerhoja keskiviikkoisin klo 9.30–11
Pateniemen kirkolla
Pyhän Luukkaan kappelilla
Rajakylän seurakuntakodilla
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9–11.30
Pyhän Tuomaan kirkolla
Avoimet ovet perheille klo 9.30–11
keskiviikkoisin Koskelan seurakuntakodilla
joka toinen maanantai Koskelan hyvinvointineuvolassa

Koululaisten viikkotoimintaa
Tervetuloa harrastamaan mukavaan porukkaan!
Kerhoissa touhutaan yhdessä toisten kerholaisten ja
kerhonohjaajien kanssa monipuolisesti erilaisia ker-
hojuttuja. Kerhot ovat maksuttomia ja niihin ilmoit-
taudutaan suoraan kerhopaikalla. Leipomiskerhoon ja 
kokkikerhoon tulee kuitenkin ilmoittautua.
Tervetuloa!

Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Puuhakerho 1.–3.-lk. maanantaisin klo 18–19.

Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Puuhakerho 1.–2.-lk. pojille maanantaisin klo 17–18.
Teetupa 4.–6.-lk. tiistaisin klo 14–16.
Askartelukerho 1.–3.-lk. keskiviikkoisin klo 18–19.

Pateniemen kirkko, Taskisentie 3
Leivontakerho 5.–6.-lk. tiistaisin klo 18–19.
Leivontakerhoon ilmoittautumiset: Sanna Tervo,
p. 040 7451 469.
Puuhakerho 2.–4.-lk. keskiviikkoisin klo 18–19.

Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Puuhakerho 1.–3.-lk. torstaisin 17.30–18.30.

Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Puuhakerho 1.–4.-lk tiistaisin klo 18–19.

Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Kokkikerho 4.–5.-lk maanantaisin klo 17–18.15.
Kokkikerhoon ilmoittautumiset: Sanna Tervo,
p. 040 7451 469.
Puuhakerho 1.–4-lk. keskiviikkoisin klo 17–18.

Tuiran kirkko, Myllytie 5
Taideryhmä 4.–6.-lk.maanantaisin klo 18–19.
Puuhakerho 1.–4.-lk. tiistaisin klo 18–19.
Teetupa 4.–6.-lk. torstaisin klo 14–16.
Kässäkerho alakouluikäisille torstaisin klo 18–19.30.

Adventtileiri
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa
4.–6.-luokkalaisille 29.11.–1.12.
Hinta 26 €. Ilmoittautuminen 1.–15.11.

Kouluikäisten perhekirkko
Tuiran kirkossa 17.11. klo 10.

Leiri-ilmoittautumiset osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset
tai ma–pe 9–16, p. (08) 3161 340.

Diakonianpäivä 
perjantaina 1.11. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Diakonianpäivä työttömille ja vähävaraisille Pyhän 
Tuomaan kirkolla. Klo 10 messu, jonka jälkeen ruokailu 
sekä vaate- ja tavarajako. Tilaisuus maksuton. Tervetu-
loa. Lisätietoja: diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Pyhäinpäiväviikon messu 
torstaina 31.10. klo 13 Tuiran kirkossa. 

Messun toimittaa Pasi Kurikka, kanttorina Tommi Hek-
kala, diakoniatyöntekijöinä Päivi Moilanen ja Paula Kyl-
lönen. Mukana Tuiran alakoulun musiikkiluokan oppi-
laat. Linja-autoreitti ja aikataulu: 11.45 Pyhän Luuk-
kaan kappeli – Kaitoväylä – Raitotie, 11.55 Pateniemen 
kirkko, 12.05 Palokan palvelukeskus, 12.15 Rajakylän 
seurakuntakoti, 12.20 Koskelan seurakuntakodin py-
säkki, 12.25 Metsolan kartano 12.30 Pyhän Tuomaan 
kirkko, 12.35 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä, 12.40 
Tuiran palvelukeskus ja Tuiran kirkko. Messun jälkeen 
on yhteinen kahvihetki. Paluukuljetus lähtee klo 14.45. 
Lämpimästi tervetuloa!

Yhteystiedot: Nuorisotyönohjaaja 
Sanna Tervo, p. 040 745 1469
Nuorisotyönohjaaja 
Pekka Jarkko, p. 040 574 7068
Nuorisotyönohjaaja 
Matti Ketola, p. 040 574 7069
Pappi 
Riikka Honkavaara, p. 044 316 1415
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
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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 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. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Rauhan, ihmisoikeuk-
sien ja kansainvälisen 
vastuun rukoushetki 
to 24.10. klo 18 Vanhas-
sa kirkossa Toimittaa Ol-
li Seikkula.
Messu su 27.10. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Ant-
ti Ristkari, kanttori Eija 
Savolainen.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 24.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 

Kastettu: Niila Sebastian 
Parkkila.

A a r o Ku k ko h ov i

klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke
30.10. klo 18 
Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Miesten pii-
ri ke 30.10. klo 
18.30 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 31.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 31.10. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
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 tors-
taisin klo 19 Vanhassa pappi-
lassa. Raamis ke 30.10. klo 18 
Vanhassa pappilassa.

Sanajumalanpalvelus 
su 27.10. klo 13 (Huom. 
aika!) kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara ja kant-
torina Juha Pöykkö. 

Lasten päiväkerhoja ei ole 
syyslomaviikolla 43.
Perhekerho seu-
raavan kerran 
to 31.10. klo 
10 srk-talos-
sa, aloitam-
me kerhon 
pikkukirkolla 
kirkon puo-
lella. Syyslo-
maviikolla ei 
ole kerhoa.
Kirkkovaltuuston 
kokous ti 29.10. klo 18 srk-
talossa.
Lapsiparkki ke 30.10. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 30.10. 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 31.10. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki. Tervetu-
loa myös aikuiset!
Rippikoulun aloitus to 
31.10. klo 17 srk-talossa. Tä-
hän osallistuvat kaikki rippi-
koulunsa vuoden 2014 aika-
na suorittavat.
Virsilauluilta to 31.10. klo 18 
srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 1.11. klo 
10 srk-talossa. Kokoamme 
Joulun lapsi -paketteja.

Joulun lapsi -pakettien ja 
tavaroiden viimeinen pa-
lautuspäivä pe 1.11. Palau-
tukset virastoon Marjolle, p. 
045 6381 973. 
Leiri 1.–3.-luokkalaisille 
9.–10.11. Siikajoen vanhas-
sa pappilassa. Hinta 10 €. Il-
moittautuminen 5.11. men-

nessä: sinikka.har-
konen@edu.lumi-

joki.fi tai p. 044 
5037 080.
Tulossa: Omi-
en käsitöi-
den ilta ma 
4.11. klo 17–19 

srk-talossa. Kä-
sityöt valmistu-

vat mukavaa tah-
tia hyvässä seurassa ja 

mukavien porinoiden myö-
tä. Ehkä saat myös uusia ide-
oita!
Rauhanyhdistys: Su 27.10. 
klo 12 pyhäkoulu I Lääkkö 
II Kivilompolo ja III Alakärp-
pä. Ma 28.10. klo 19 mieste-
nilta ry:llä. Päiväkerhot ry:llä 
ma, ti, ke ja to klo 17–18.30. 
Ti 29.10. klo 18.30 kodinilta 
Limingan ry:llä.

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

Isovanhempi-lapsenlapsi-
leiripäivä Luurinmutkassa 

23.11. klo 9–16. Retki-
päivän hinta isovan-

hempi 15 €/ hlö ja 
lapsi 10 €/ hlö. Il-
moittautumi-
set ja tiedustelut 
11.11. mennessä, 

p. 040 7790 367 tai 
p. 040 7790 368.

Ystäväpalveluväen vir-
kistysilta 6.11. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa Ilm. 
30.10. mennessä, p. 040 7790 
368.
Kastetut: Saimi Elsa Helena 
Soppela, Eerik Samuel Savola.
Kuollut: Aili Katariina Suon-
vieri s. Kukkohovi 80, Kari 
Kaarlo Sirola 79.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Pyhäkoulut su 27.10. klo 12 
Paituri: Pyörälä P ja P, Ketotie 
3 b Linnakangas: Karvonen, 
Porttilyhdynkuja 1.Keskusta-
Ollila: Luokkanen, Raution-
tie 7 Sarkkiranta, Santamäki: 
Heikkilä, Kasvihuoneentie 
6 Kokkokangas-Haapamaa: 
Pyhtilä, Mesikämmenentie 
16. Seurat, julkaisutilaisuus ja 
iltakylä su 27.10. klo 16 ry:llä. 
Tiistaikerho 29.10. ry:llä. Per-
hekerho ke 30.10. klo 10–12 
ry:llä. Sisarilta ke 30.10. klo 
18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 25.10. klo 19, 
Pellontaus 1, Tyrnävä. Seurat 
ja SRK:n julkaisujen esittely 
ry:llä su 27.10. klo 13. Rippi-
kouluun menevien kodinilta 
to 31.10. klo 18.30 ry:llä.

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin klo 13–14.30 

palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin klo 9–10.30 

nuorisotila Luukulla. 
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: 
to 24.10. Rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun rukoushetken
(klo 18) jälkeen vanhassa kirkossa, 
su 27.10. messun jälkeen kirkossa. 
Lisätietoja: kempeleenseurakunta.fi/lahetys.

Raamattu- ja rukousilta ti 
29.10. klo 18 srk-salissa.
Ystävä- ja lähimmäispal-
velun kokoontuminen to 

31.10. klo 13 srk-salissa.
Ehtoollishartaus to 31.10. 
klo 14 Saarenkartanossa.

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

Retki Tuuriin 
tutustumaan maailman suurimpaan joulumaahan 
23.–24.11. Hinta 80 € (alle kouluikäiset 30 €) 
sis. majoituksen, matkan ja yhden ruokailun. 
Ilm. 6.11. mennessä Marjalle, p. 040 7430 382. 

Gospelkirkko 
sunnuntaina 27.10. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Timo Juntunen, kanttorina Timo Ustjugov 
ja avustaa gospelbändi Rovasti ja Hulttiot.

Pikkukirkko 
to 31.10. klo 10 

kirkossa. Kaikkien 
lasten yhteinen 

kirkkohetki. 
Tervetuloa myös 

aikuiset!

Syysloma-
viikolla 21.–25.10. 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja 

eikä varhaisnuor-
ten kerhoja ja 

kuoroja.
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Koululaisten Mafinga-kummikerho 
torstaisin klo 14.30–16 kirkolla 
(31.10.–5.12. välisenä aikana). 

Tutustumme Tansaniaan ja pidämme yhteyttä 
seurakuntamme kummikohteeseen, Mafingan 

orpokotiin. Valmistelemme myytävää joulumyyjäisiin, 
joiden tuotolla tuemme Mafingan orpokotia.
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29.10. klo 12. Perhekerho to 
31.10.  klo 10–12, vieraana 
Hanna-diakoni. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 27.10. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila E. Karppinen, Ko-
rivaara Syri, Pälli H. Pitkä-
nen, Suokylä J. Räisänen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 julkaisuilta 
ry:llä. Ma 28.10. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 29.10. klo 
13 lauluseurakerho Pitkäsel-
lä. To 31.10. klo 18.30 ompe-
luseurat kodeissa: Sinikka ja 
Alpo Kämäräisellä ja Kati ja 
Ermo Tihisellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 25.10. klo 18.30 vel-
jesilta ry:llä. Su 27.10. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Karvo-
nen, Laitasaari Ihme, Huovi-
la Hanhisuanto. Klo 17 julkai-
suilta ry:llä. Ti 29.10. klo 13 
lauluseurakerho Pitkäsellä.

Seurakunnissa tapahtuu 24.–31.10.2013

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 27.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. Maaseutu-
väen/tuottajien kirkkopy-
hä, messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntata-
lossa. 

Hartaus to 24.10. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ma 28.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 29.10. klo 12 rukoushuo-
neella. Kunnasta vie-
raana Teuvo Pikku-
aho. 
Hartaus ja 
ehtoollinen 
ti 29.10. klo 
13.30 Puha-
kan palvelu-
asunnoilla, Si-
mo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ti 29.10. 
klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Simo Pekka Pek-
kala.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 30.10. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 30.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 31.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.

Hartaushetket to 31.10. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
31.10. klo 14 Puhakantien 
palvelukodissa, Jouni Heik-
kinen.
Lähetyslauluilta to 31.10. 
klo 19 Saimi Saukkosella, Jus-
silantie 6 A 5, Jouni Heikki-
nen.
Kuorot: Ke 30.10. klo 17 lap-
sikuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa.
Lapset ja perheet
Perhekerhot srk-talossa ti 
klo 9.30–11.30,  Päivärinteen 

srk-salissa ti klo 10–
12 ja ke klo 

12.30–14.30, 
Kylmälänky-
län kappe-
lissa ke klo 
9.30-11.30 
ja Laitasaa-
ren rukous-

huoneella 
to klo 10–12. 

Perhekerholai-
set vierailevat hau-

tausmaalla ti 29.10. Kokoon-
tuminen hautausmaan por-
tilla klo 9.30. Huomaa aika! 
Esikot-kerho ke 30.10. klo 
10–11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille on synty-
nyt ensimmäinen lapsi. 
Nuoret/rippikoulut: Syyslo-
maviikolla ei ole nuorten toi-
mintaa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 

Herättäjän päivän mes-
su su 27.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, saarnaa rovasti, He-
rättäjäyhdistyksen alue-
sihteeri Matti Nuorala, 
kanttori Mika Kotkaran-
ta. Avustaa Ritva Sassali 
ja Herättäjän väki. Muka-
na kirkkokuoro ja Herät-
täjänkuoro. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja seu-
rat kirkossa.

Tukihenkilöilta 24.10. klo 18 
pappilan yläkerrassa. Mu-
kana Marika Kamps, p. 044 
7521 243.
Ystävärengas pe 25.10. klo 
12 lähetysvintillä. Harjoitel-
laan lauluja. Mukana Mari-
ka Kamps.
Perjantaipulla-nisumyyjäi-
set  pe 25.10. klo 14 alkaen S-
marketin eteisessä niin kauan 
kuin myytävää riittää.
Lähetysvintti maanantai-
sin klo 12–14 pappilan piha-
piirissä.
Tähdet-kuoro ke 30.10. klo 
17 seurakuntatalolla. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
30.10. klo 17 kirkossa. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ke 30.10. klo 18.30 Rönköillä 
(Kedonperäntie 9).
Muualla rippikoulunsa käy-
vien Rippikouluralli to 31.10. 
18–20 Vanamossa.
Perhekerho ti 29.10. klo 9.30 
– 11 seurakuntatalolla. "Tuo 
tullessas, vie mennessäs" 
Vaihtopöytä leluille ja kirjoil-

le 2 kerhokerran ajan.
Hyvän mielen päiväkahvit, 
mielenterveyskuntoutuji-
en ryhmä: ti 29.10 klo 
12 lähetysvintillä. 
Kankaanpai-
nantaa ja pos-
liinin maa-
lausta. Mu-
kana Mai-
re Taikina-
aho ja Mari-
ka Kamps.
Perhekerho ke 
30.10. klo 9.30–
11 Vanamon Olo-
huoneessa, yhdessäoloa.
Seurakuntakerho 30.10. klo 
12 seurakuntatalolla. Aihee-
na: Muistot. Ota mukaan 
esine, jossa sinulla muistoja. 
Mukana Sinikka ja Mika.
Kirkkolaulajat ke 30.10. klo 
18.30–20.30 seurakuntata-
lolla.

Perhekerholaiset 
vierailevat 

hautausmaalla 
ti 29.10. Kokoontuminen 

hautausmaan 
portilla klo 9.30. 

Kastettu: Oliver Johan 
Henrik Korkala, Väinö Su-
lo Johannes Nuojua.
Kuollut: Helka Elisabet 
Tikkanen s. Honkanen 88.

Ehkäisevän päihdetyön 
viikko 45: Luento seurakun-
tatalolla ke 6.11. klo 15–17. 

Aiheena päihdeon-
gelmaisten lä-

heiset, päihde-
ongelma am-
mattilaisen 
silmin se-
kä päihde-
ongelmas-
ta toipumi-

nen omana 
kokemuksena. 

Luento on ilmai-
nen ja kaikille avoin. 

Erityisesti mukaan kutsu-
taan ammattilaisia. Tarjolla 
myös kahvit lopuksi. Lisätie-
toja: Marika Kamps, p. 044 
752 1243 tai marika.kamps@
evl.fi.
Retki Maata Näkyvissä -fes-
tareille Turkuun 15.–17.11. 
Retki on tarkoitettu ensisijai-
sesti liminkalaisille. Hintaan 
(60 €) sisältyy matkat, majoi-
tus, ruuat ja festariliput. Il-
moittautuminen 30.10. men-
nessä osoitteessa www.nuo-
risonurkka.fi/ ajakohtaista/
ilmoittaudu. Paikkoja on ra-
joitetusti ja retki on suosittu, 
joten pidä kiireettä!
Partio:. Koulujen syyslomal-
la 21.–27.10. ei ole partio-
kokouksia. Tupoksen tar-
pojat to 31.10. (13 vuotta/ 
2013–15-vuotiaat  tytöt ja 
pojat) Tupoksen alakoulun 
veistoluokassa klo 15–16.30. 
Vetäjänä Make. Päivystys 
Partiotoimistossa Pe 1.11. klo 
15–17.  Huivikankaat ja -mer-

Vapaaehtoistyössä 
kaivataan 
- Uusia ystäviä 
 lähimmäispalveluun
- Päiväkoteihin mummoja/ 

vaareja vierailulle
- Ulkoiluapua 
 liikuntarajoitteisille
- Apua aamupuuro-
 toiminnan aloittamiseen
- Lähetysvintille 
 matonkutojaa
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
diakonissa Marika Kamps,
p. 044 7521 243, 
marika.kamps@evl.fi

Neulekahvila  
käynnistyy käsitöistä innostuneiden äitien aloitteesta.

Kokoonnumme Lähetysvintillä joka toinen keskiviikko 
klo 17.30–19.30. Syksyn kokoontumiset: 16.10.,  30.10.,  
13.11. (kotikolo), 27.11. ja  11.12.
Voit neuloa, askarrella, jakaa ideoita, vaihtaa kuulumi-
sia, laulaa, ym. kahvi/teekupin ääressä.
Illan aikana hartaustuokio.

Neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiin-
nostuneet, käsityön kanssa tai ilman. 

Tiedustelut: 
aktiiviäiti Tiina Toivanen, p. 050 5759 501 
pastori Maisa Hautamäki,  p.044 7521 240 
diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227  

kit myynnissä hintaan 6 eu-
roa. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Uuden toi-
mitalon harjannostajaiset 
25.10. klo 18.30. Seurat ja ta-
lon esittely sekä kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa tutustumaan.
Pyhäkoulut su 27.10. klo 
11.30 ja seurat ja julkaisuil-

ta klo 16 ry:llä. Kodinilta rip-
pikoululaisille ja heidän van-
hemmilleen ti 29.10. klo 19 
ry:llä. Perhekerho to 31.10. 
klo 10.30 ry:llä.

Kastettu: Hilda Luna Livia 
Ervasti, Elli Ilona Kukko-
nen, Veeti Valtteri Virta 
ja Vilho Lennart Ylimäki.

Hiljaisuuden musiikkia 
perjantaina 1.11. klo 19 kirkossa.

Oululainen vanhan musiikin lauluyhtye Cappella pro Vo-
cale konsertoi Muhoksen kirkossa pe 1.11. klo 19.  Kon-
sertin ohjelma on koottu Maria-teeman ympärille ja ja-
kaantuu ikään kuin kolmeen eri messuun; ensimmäises-
sä messussa muistetaan Marian kuolemaa, keskimmäi-
sessä messussa keskitytään Marian elämään ja kolman-
nessa kunnioitetaan hänen syntymäänsä. Konsertin sä-
veltäjänimiä ovat mm. Desprez, Mouton, Obrecht ja La 
Rue. Lisäksi mukana on italialaisia laudoja (ylistyslaulu-
ja) 1200-luvun Italiasta,  joihin sovitukset on tehnyt viro-
lainen Veikko Kiiver. 
Cappella pro Vocalen laulajat ovat sopraanot Katja Find-
lay ja Virve Karén, altot Anu Arvola-Greus ja Helena Vuol-
teenaho,  tenorit  Mikko Vehkaperä ja Markku Vuolteen-
aho sekä bassot Mikko Kolehmainen ja Antti Ukura. Yh-
tyeen kaikilla laulajilla on vahva musiikkitausta Pohjois-
Suomen eri kuoroissa ja lauluyhtyeissä, ja osalla laulajis-
ta musiikki on myös ammattina.

Löydetty silmälasit 
Muhoksen seurakun-
tatalon pihalta su 6.10. 
kehitysvammaisten 
kirkkopyhän/ juhlan 
jälkeen. Noudettavissa 
kirkkoherranvirastosta 
tuntomerkkejä vastaan.

Rukouspäivän 
iltahetki kirkossa 

torstaina 24.10. klo 18. 
Toimittaa Maisa

Hautamäki. Lähetystyö 
tarjoaa iltateetä ja 

pikkusuolaista.
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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

Sanajumalanpalvelus 
su 27.10. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 27.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

Nuttupiiri to 24.10. klo 17 
srk-talon takkahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 30.10. klo 
10.30 seurakunnan kerhoti-
lassa.
RaaTuu jälleen tuttuun ta-
paan torstaina 31.10. klo 18 
Temmeksen srk-talolla. Mu-
kaan voi tulla vapaasti mil-
loin haluaa ja pääsee.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.

Sanajumalanpalvelus su 27.10. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 27.10. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen, avus-
taa veteraanikuoro. Syöpäkerho keittää kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 27.10. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä.
Messu su 27.10. klo 13 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarnaa Eliina Heinonen. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa musiikkiryhmä SOS ja Pulkkilan Stellat. Kirk-
kokahvit ja päivätilaisuus, katso erillinen ilmoitus!

Kastettu: Jasse Aarne 
Herman Tauriainen (Rant-
sila), Telma Sofia Toljamo 
(Rantsila).
Kuollut: Paavo Heikki 
Lämpsä 72 (Kestilä), Ulla-
Maija Sisko Mettovaara 57 
(Rantsila).

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.
Nuorten raamis ma 28.10. 
klo 15.30–17 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa. Raa-
matun äärellä pohdiskelua.
Yläkoululaisten liikunta-
vuoro pe 1.11. klo 15–16 ylä-
asteen salissa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 25.10. klo 19 

Naistenpiiri pe 25.10. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Eläkeliitto ti 29.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Ystävänkammari ke 30.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus pe 1.11. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 25.10. klo 19, seu-
rat su 27.10. klo 19 Kesti-
län ry:llä. Ompeluseurat pe 
25.10. klo 19 Laina ja Matti 
Jylhänkankaalla Pulkkilassa, 
su 27.10. pyhäkoulu klo 12 
ja seurat ja julkaisuilta klo 
19 Pulkkilan ry:llä. Seurat su 
27.10. klo 16 Pyhännän ry:llä 

ja lauluseurat ke 30.10. klo 
18.30 Kautolla Pyhännällä. 
Ompeluseurat pe 25.10. klo 
19 ja seurat su 27.10. klo 13 
Rantsilan ry:llä (ruokailu klo 
12).  
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan ja pe 25.10. klo 10 
Kestilän srk-kodissa.

ry:llä, iltapala klo 18.30. Nuo-
ret järjestävät. Su 27.10. klo 
14 Lepolassa ja klo 16 seurat 
ja julkaisuilta ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 25.10. klo 19 
Pellontaus 1. Seurat ja SRK:n 
julkaisujen esittely su 27.10. 
klo 13 ry:llä. Rippikouluun 
menevien kodinilta to 31.10. 
klo 18.30 ry:llä.

Kastettu: Jesse Jesperi Hy-
värinen, Edith Aava Evelii-
na Karttunen, Patrik Aa-
ron Kontiokari, Sofia Au-
ne Amalia Lydman, Adele 
Juulia Äijälä.

Diakonia-
myyjäiset
tiistaina 29.10. klo 12–13.30 
Piippolan seurakuntatalossa.
torstaina 31.10. klo 10 
Pulkkilan seurakuntatalossa.

Toivotaan lahjoituksia myyjäisiin ja arpavoitoiksi!

NUORTEN RETKI MAATA NÄKYVISSÄ 
-festareille 15.–17.11. Turkuun

Osallistu huikeille gospelfestareille! Euroopan suurin kris-
tillinen nuorten viikonlopputapahtuma!
Osallistumismaksu on 60 € (sis. matkat, majoituksen, pää-
sylipun ja ruokailut festarialueella). Ilmoittautumiset ti 
29.10. mennessä, johanna.rantala@evl.fi tai p. 040 7372 
632. Ilmoita samalla ruoka-aineallergiat, erityisruokava-
liot, kotiosoite ja puhelinnumerosi. HUOM! Ilmoittautu-
minen on sitova! Ilmoittautumisen päätyttyä saat kotiin 
retkikirjeen, josta löytyy tietoa yhteisistä pelisäännöistä 
ja aikataulusta. Huomioithan sen, että retkelle lähdetään 
jo varhain perjantaiaamulla!

Entisten nuorten gospelilta 
keskiviikkona 30.10. klo 18–20
Milloin olet viimeksi laulanut vanhoja riparihittejä? 
Nyt sinulla on siihen mahdollisuus! 
Seurakunnan takkahuoneessa on luvassa gospelia, piz-
zaa ja jutustelua elämästä kahden maan kansalaisena.

Bibliodraama 

polkuja jouluun 
Bibliodraamalla tarkoitetaan toiminnallista 
menetelmää, jolla ryhmässä tutkitaan Raamatun 
tekstiä. Bibliodraama 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 13 Pulkkilan 

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

ra on tässä paikassa”.
Mukana musiikkiryhmä 

SOS (Save our souls).

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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Opiskelija-
avustus

Joululevyn julkaisuilta
sunnuntaina 3.11. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Mukana levyllä esiintyvät kuorot, solistit ja säestäjät.
Kuorolauluja. Hartaus Perttu Kyllönen.
Myydään levyjä. Tarjous 15 €/ kpl. 

Perhekerho ma 28.10. klo 10 
Pulkkilan ja Rantsilan srk-ta-
lossa, ke 30.10. klo 10 Kesti-
län kerhokodissa.
Päiväkerhot to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan ja pe klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa. 
Nuppukerho ti klo 10 ja to 
klo 10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Varhaisnuoret ma klo 13.30 
Pulkkilan srk-talossa, ti klo 
14.30 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa, ti klo 15 Hovin 
koululla, to klo 13.30 Kes-
tilän kerhokodissa ja to klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la. Tyttökerho ma klo 15.30 
ja poikakerho to klo 15.30 

Nuppulassa. 
Nuortenilta ke 30.10. klo 
17.30 Rantsilan ja pe 1.11. klo 
17 Pyhännän srk-talon ker-
hotilassa. Rippikoululaisille 
merkintä. Isosia odotetaan 
mukaan!
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-
kuoro ke klo 9.30, lapsikuo-
ro to klo 15 ja kirkkokuoro to 
klo 16.30 Pulkkilan srk-talos-
sa. Veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 17 ja mies-
kuoro to 31.10. klo 18.30 Py-
hännän srk-talossa. Vete-
raanikuoro ke klo 11, lapsi-

kuoro ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to klo 19 Rantsilan srk-
talossa.
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Suosikkisananlaskuni EVELIINA KORKEA-AHO
Lastenohjaaja, Karjasillan seurakunta

Sananl. 8:30-31

Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilo-
naan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 
Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Omakohtainen usko on ollut aina vahva asia elämässäni. Työs-
säni lasten kanssa iloitsen, että saan olla Taivaan Isän työtove-
ri. Saan leikkiä lasten kanssa konkreettisesti ja kertoa heille Tai-
vaan Isästä ja Jeesuksesta. Minulle ei ole siunattu omia lapsia, 
mutta olen kiitollinen että minulla on aina ollut lapsia ympäril-
läni. He ovat todella arvokkaita.  

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Voisin muistuttaa siitä, että leikki on lapsille hyvin tärkeää ja ha-
luan työssäni antaa sille mahdollisimman paljon aikaa. Olen hie-
man surullisena seurannut, miten nykyään esimerkiksi tietoko-
ne vie lapsilta aikaa päivittäin. Leikki on lasten työtä!
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Palstalla Rauhan 
tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Rukouspäivänä pohditaan 
ihmisoikeuksia ja vastuuta
Rauhan, ihmisoikeuksien 
ja kansainvälisen 
vastuun rukouspäivänä 
seurakunnissa 
järjestetään erilaisia 
rukoustilaisuuksia. 
Rukouspäivä liittyy 
ekumeeniseen 
vastuuviikkoon, joka 
keskittyy tänä vuonna 
asekauppaan ja 
väkivaltaan.

Torstaina 24.10. kirkoissa 
ja seurakunnissa ympäri 
maan kokoonnutaan ru-
koilemaan rauhan ja ih-

misoikeuksien puolesta. Vuoden 
toista kansallista rukouspäivää 
voidaan viettää esimerkiksi ru-
koushetken muodossa.

Rukouspäivät ovat ekumeeni-
sia, eli niitä vietetään kaikissa 
Suomen kirkkokunnissa yhtä ai-
kaa. Tammikuussa vietetään kris-
tittyjen ykseyden rukouspäivää. 
Lokakuussa rukouspäivän aihee-
na ovat rauha, ihmisoikeudet ja 
kansainvälinen vastuu. Rukous-
päivä sijoittuu samalle päiväl-
le YK:n päivän kanssa. Samaan 
aikaan järjestetään myös eku-
meeninen vastuuviikko.

Seurakunta saa 
päättää viettotavan
Jokainen seurakunta saa itse päät-
tää, kuinka rukouspäivän huomi-
oi. Rukoushetkien lisäksi voidaan 
järjestää esimerkiksi viikkomes-
suja tai ekumeenisia juhlia.

Oulun tuomiokirkossa järjes-
tetään keskipäivällä rukoushetki, 

jossa käsitellään rukouspäivään 
liittyvän ekumeenisen vastuuvii-
kon aiheita. Lisäksi tapahtumas-
sa rukoillaan, kuullaan Raama-
tun tekstejä ja lauletaan virsiä.

– Kyse on lyhyestä rukoushet-
kestä, joten siellä ei pidetä pitkiä 
puheita. Tilaisuus kestää noin 15–
20 minuuttia, tilaisuuden toimit-
tava pastori Jouko Lankinen ker-
too.

Limingan kirkossa on rukous-
päivän iltahetki kello 18. Tilai-
suuden toimittava pastori Marja-
Liisa Hautamäki kuvaa sitä rau-
halliseksi rukoushetkeksi.

– Luemme rukouspäivän teks-
tit ja tekstin välissä lauletaan ai-
na yksi virren säkeistö. Lisäksi ru-
koilemme päivän teemojen puo-
lesta. Pyrimme rakentamaan il-
lan niin, että siinä ei juosta kii-
reellä kohdasta toiseen, vaan jää 
tilaa ajatuksille.

– Piispamme on muistutta-
nut meitä siitä, että meidän tulisi 
viedä asioita ja ihmisiä Jumalan 
eteen. Iltahetkessä teemme juu-
ri sitä.

Myös useissa muissa Oulun 
seudun seurakunnissa järjeste-
tään erilaisia rukouspäivän tilai-
suuksia.

vastuuviikko tarttuu 
asekaupan vaaroihin
Lokakuun rukouspäivän aiheet 
nousevat aina ekumeenisen vas-
tuuviikon teemoista. 

Vastuuviikko on ihmisoikeus-
kampanja, johon osallistuu kaik-
ki Suomen kirkkokunnat sekä 
monet kristilliset järjestöt. Vii-
kon järjestää Suomen Ekumeeni-
nen Neuvosto.

Vastuuviikolla on joka vuosi 
jokin ihmisoikeuksiin liittyvä ai-

he. Tänä vuonna nostetaan esiin 
asekaupan vaaroja.

– Maailmassa kuolee ihminen 
joka minuutti aseellisen väkival-
lan seurauksena. 60 prosentissa 
ihmisoikeusloukkauksista käyte-
tään aseita. Ne ovat isoja lukuja, 
vastuuviikon koordinaattori An-
na Hyvärinen sanoo.

Asekaupassa liikkuu suuria ra-
hoja. Suomestakin viedään aseita 
ulkomaille, myös sellaisiin mai-
hin joissa on epävakaa tilanne.

– Kannattaa muistaa, että 90 
prosenttia laittomista aseista on 
joskus ollut laillisia. Vaikka ase 
myytäisiin laillisesti, se voi elin-
kaarensa aikana päätyä eri käyt-
töön, Hyvärinen huomauttaa.

Tavalliset ihmiset voivat vai-
kuttaa asekauppaan esimerkiksi 
vaatimalla rahojensa vastuullista 
sijoittamista. 

Vastuuviikolla ja rukouspäivä-
nä nostetaan asiaa esiin myös ru-
kouksen avulla.

– Olemme tuottaneet aihee-
seen liittyvää materiaalia, jota 
kaikki saavat käyttää vapaasti. 
Aihetta voidaan käsitellä esimer-
kiksi hartauksissa, aamunavauk-
sissa ja nuortenilloissa. Hartau-
den tai rukoushetken voi järjes-
tää omassa kodissakin.

Vastuuviikko näkyy kaikis-
sa jumalanpalveluksissa tulevana 
sunnuntaina ainakin kolehdin 
muodossa. Se kerätään kristitty-
jen yhteiseen työhön oikeuden-
mukaisemman maailman puo-
lesta Suomen Ekumeenisen Neu-
voston kautta. Lisäksi esimerkik-
si Tuiran seurakunnassa on eri-
tyinen Ekumeenisen vastuuvii-
kon messu.

KAISA ANTTILA

Rukouspäivien historia 
ulottuu tuhansien vuosien 
taakse. Perinteeseen ovat 
vaikuttaneet Vanhan tes-

tamentin opetus rukouksesta ja 
Rooman valtakunnassa käytetyt 
sovituspäivät.

Keskiajalla hallitsijat saattoi-
vat määrätä rukouspäiviä satun-
naisesti esimerkiksi ruton tai nä-
länhädän torjumiseksi. Suomessa 
säännöllisiä rukouspäiviä on alet-
tu viettää 1600-luvulla, silloinkin 
hallitsijan aloitteesta. 

Perinne jatkui läpi Venäjän 
vallan ajan, eikä siitä ole luovut-
tu Suomen itsenäisyyden aikana.  
Itsenäisessä Suomessa rukouspäi-
vän julistuksen on antanut ensin 
valtioneuvosto ja lopulta tasaval-
lan presidentti.

Suomessa vuosisatoja vanhasta 
perinteestä on haluttu pitää kiin-
ni siitä huolimatta, että uskonto 
ja valtio on erotettu yhä vahvem-

min toisistaan. Vuonna 2004 ru-
kouspäivän valmistelu siirrettiin 
valtiolta Suomen Ekumeenisel-
le Neuvostolle. Sen jälkeen pre-
sidentti on saanut päättää, halu-
aako allekirjoittaa rukouspäivän 
julistuksen. Sekä Tarja Halonen 
että Sauli Niinistö ovat sen alle-
kirjoittaneet.

Rukouspäivät eivät ole perus-
tuneet lakiin vaan perinteeseen. 
Suomessa on käyty aiempina 
vuosina vilkasta keskustelua sii-
tä, pitäisikö rukouspäivät säilyt-
tää ja voiko presidentti allekirjoit-
taa rukouspäivän julistuksen. 

Perinne on kuitenkin saanut 
taakseen vahvan tuen. Rukous-
päivien teemat koskettavat yhtä 
lailla kristittyjä, muiden uskon-
tojen edustajia kuin uskonnotto-
miakin.

KAISA ANTTILA

Valtiovallan määräämä pyhä
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