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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Sana diakonia on kreikkaa ja tarkoittaa palvelemista. 

Nykyisin diakoniatyöntekijän puoleen voi kääntyä 

kaikissa elämän vaikeissa asioissa: kun tarvitsee talou

dellista tukea, kun on ongelmia yksinäisyyden, mielenter

veysongelmien, päihteiden tai ihmissuhteiden kanssa.

Seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat ikään kuin seura

kuntien sosiaalityöntekijöitä.

Diakoniatyön tavoitteena on auttaa erityisesti heikoim

massa asemassa olevia. Diakoniatyön tavoitteena on lievit

tää sekä poistaa hätää ja kärsimystä.

Diakoniatyön sisältö muuttui 1990luvun laman jälkimai

ningeissa. Kirkko lisäsi velkaneuvontaa ja ruokapankkitoi

mintaa. 

Kirkkojärjestys ohjeistaa, että ”seurakunnan ja sen jäsen

ten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kris

tilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti 

niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.”

Diakoniatyö on usein hiljaista ja näkymätöntä. Ihmiset 

eivät kovin hyvin tiedä, mitä seurakunnissa diakoniatyö

otsakkeen alla tehdään.

Kirkkohallituksen julkaisemien tilastojen mukaan kirkon 

diakoniatyö auttoi viime vuonna suomalaisia yhteensä 7,42 

miljoonalla eurolla.

Taloudellista avustusta sai muun muassa yli 72 000 yksin 

asuvaa ja yli 44 000 lapsiperhettä.

Asiakaskontakteja oli liki 635 000. 

Noin kolmannes yhteydenotoista koski talousasioita. 

Noin viidesosa tarvitsi apua ihmissuhdekiemuroihin. Dia

koniatyöntekijöiden kanssa käytiin luottamuksellisia kes

kusteluja myös terveydestä, sairauksista ja hengellisistä 

kysymyksistä.

Viime vuonna kirkon diakoniatyö jakoi noin 240 000 ruo

kakassia ja tarjosi noin 400 000 ilmaista tai edullista mah

dollisuutta ruokailla.

Vaikuttavia numeroita, jotka kuvastavat tämän päivän 

hätää.

634 895 kohtaamista 

RuuMIS on ikuisuuden vaatijana vii-
saampi kuin mieli. Kykenemme pitämään 
kiirettä yllä vielä silloinkin, kun olemme 
jo likellä uupumuksen kuilua. Tässä koh-
dassa fyysinen sairaus usein pysäyttää ih-
misen. Joka on kokenut lamauttavan ki-
vun ja aaltoilevan sairauden, tietää, miten 
ääretön on jokainen kivuton hetki, miten 
tärkeää oppia tyhjentämään mieli pelosta 
ja keskittyä siihen mikä on nyt.

Äiti ja kirjailija Sirpa Kähkönen 
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 30. lokakuuta 2013

KRIStItyt KaMPPaIleVat ihan saman-
laisten ongelmien, vallanhalun ja vahin-
gollisten viettien kanssa kuin muutkin. 
On turha elätellä harhakuvitelmia syn-
nittömistä pyhien yhteisöistä. Päinvas-
toin – hengellinen ylpeys käy lankeemuk-
sen edellä.

Toimittaja Janne Villa 
Kirkkotie-lehdessä 23. lokakuuta 2013

SuuReMPI ongelMa kuin se, että joku 
ihminen nostetaan julkiseksi esikuvak-
si, on se, että emme huomaa arjen suu-
ria sankareita. He ovat niitä, jotka omista 

lähtökohdistaan, omien mahdollisuuksi-
ensa mukaan palvelevat ihmisiä ja Juma-
laa suurella sydämellä. 

Päätoimittaja Hannu Nyman 
Sana-lehdessä 31. lokakuuta 2013

MIKÄ RatKaISee ihmisen iankaikkisen 
kohtalon? Jeesuksen ja hänen valtuutta-
miensa apostolien mukaan ratkaisevaa on 
ihmisen suhde Jeesukseen. Ne, jotka tor-
juvat Jeesuksen eivätkä usko häneen, ei-
vät pääse taivaaseen. Taivaaseen pääsevät 
kaikki, jotka uskovat ja turvautuvat Jee-
sukseen omana Vapahtajanaan ja Herra-
naan.

Päätoimittaja Leif Nummela 
Uusi Tie -lehdessä 31. lokakuuta 2013

tIeduSteluPalVelut oVat astuneet 
ratkaisevan rajan yli. Valtiot vakoilkoot 
toisiaan. Sen sijaan yksityisten kansalais-
ten koneille asettuminen on vakava louk-
kaus ihmisoikeuksia kohtaan. Se mu-
rentaa luottamusta yhteiskuntaan ja syö 
verkkojen uskottavuutta.

Emerituspiispa Mikko Heikka 
 Suomen Kuvalehden blogissa 4. marraskuuta 2013

 
aatoksia

Pyhä Byrokratius

Byrokratia tulee kahdesta sanas-
ta, ranskalaisesta bureausta ja 
kreikan krateinista. Byrokrati-
alla tarkoitetaan organisaatioi-

hin kuuluvia toimenpiteitä, protokol-
lia ja hallinnon rakenteita. Byrokrati-
aa on ollut iät ja ajat, yhtä kauan kuin 
ihmisiäkin. Sitä tarvitaan yhteisten asi-
oiden hoitamisessa, mutta useimmiten 
sanalla on huono kaiku. ”Sehän on sitä 
kankeaa byrokratiaa.” ”Hyvä asia huk-
kui byrokratiaan.” ”Se se on varsinai-
nen pilkunviilaaja, oikea byrokraatti.”

Onkohan suomalainen Pyhä By-
rokratius syntynyt kirkossa? Suomen 
vanhin virasto on nimittäin Turun 
tuomiokapituli. Se vietti 700-vuotis-
juhlaansa Turun linnassa vuonna 1976, 
samalla oli ev. lut. kirkon parlamentin, 
kirkolliskokouksen satavuotisjuhla. 
Sain olla tuossa hienossa juhlassa. Ru-
noilijarovasti Jaakko Haavio lausui kir-
joittamansa juhlarunon. Siinä oli puo-
let säkeistöistä latinaksi, jota ymmärsi-
vät vain latinan taitajat. 

Arkkipiispa Paavali puolestaan lau-
loi runon, joka oli kohdistettu arkki-
piispa Simojoelle. Runo oli kreikankie-
len murretta, jota ei puhuta enää mis-
sään maailman kolkassa ja jota Paava-
lin lisäksi kukaan muu ei ymmärtänyt.

Samaisessa kirkolliskokouksessa 
yritettiin tosissaan karsia byrokratiaa. 
Käsillä oleva mietintö kohdistui aikoi-
naan tilapäiseen tarpeeseen syntynei-
den kokonaiskirkon toimikuntien yh-
distämiseen ja karsimiseen. Toimikun-
nista kun oli tullut organisaatioita, joil-
la ei ollut aina mitään kosketuspintaa 
perusseurakuntiin. Koko asia ja vuosi-
en työ kaatui äänestyspäätöksellä Py-
hän Byrokratiuksen hyväksi.

Kun avaa kirkon taskukalenterin, 
kauhistuu kirkkohallituksen ja sen 
osastojen, toimikuntien ja laitosten 
paljoutta. Pyhä Byrokratius on pitänyt 
puolensa lisäämällä byrokratiaa.

Toimin opettajana 18 vuotta. Ajat-
telin joka päivä, miksi minun pitää 
kirjoittaa tuntikohtainen päiväkir-
ja. Joskus lintsasin ja olin lakossa vii-
kon, mutta tunsin Pyhän Byrokrati-
uksen katseen niin läpitunkevana, et-
tä oli pakko korjata laiminlyönti jäl-
kikäteen. Kukaan ei koskaan tarkista-
nut päiväkirjojani, joita kertyi mah-
tava pino. Nyt koko päiväkirjoista on 
luovuttu. 

Papin virkatehtäviä sain hoidella 25 
vuotta. Kun täytin sakastissa kirkko-
päiväkirjaa, ajattelin joka kerta, mik-
si minun pitää kirjoittaa sarakkeeseen 
jumalanpalveluksessa lauletut virret. 
Kuka niitä tarvitsi? Tulin siihen tulok-
seen, että kun kirkossa on muutenkin 
paljon näkymätöntä ja tuonpuoleista, 
niin tilastoin virsiä sakastissa myhäi-
levän Pyhän Byrokratiuksen mieliksi.

Uudessa seurakuntarakennemallis-
sa piti hallinnon keventyä ja byrokra-
tian vähentyä. Onko totta, että kirkol-
liskokouksen enemmistö on nykyisen 
yhtymähallinnon kannalla?

Terveisiä sinne Turkuun Pyhälle 
Byrokratiukselle, joka hiiviskelee käy-
tävillä. Ja Jumalan siunausta kokoon-
tuvalle kirkolliskokoukselle.

Erkki Piri

Kirjoittaja on eläkepäivistään 
Oulussa nauttiva rovasti
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Farkut ilahduttivat työtöntä, 
sievä mekko lapsiperheen äitiä

Seurakunta tuli kansaa lähelle

Ensin messu, sitten ruokailu, 
lopuksi vaatteita ja muuta 
tavaraa ilmaiseksi.

Siinä resepti Pyhän Tuo-
maan kirkolla järjestettävään dia-
koniapäivään, jonka kohderyh-
mää ovat vähävaraiset ja työttö-
mät.

Tarve tämäntyyppiselle ti-
laisuudelle on selvästi olemas-
sa. Vaatekasat hupenevat ja kas-
sit täyttyvät rivakasti. Yksi tyy-
tyväisistä penkojista on Jessica 
Bimberg.

– Farkkuja tulin etsimään ja 
kahdet löysinkin. Työttömällä ei 
ole varaa ostaa farkkuja uutena.

Kohdalle osui muutakin mie-
luisaa.

– Takin löysin, muutamia pu-
seroita, olkalaukun. Ja tämä luku-
lamppu oli hyvä tosi löytö.

– Voi että nyt löytyi sievä mek-
ko, ilahtuu lastenvaatetarjontaa 
tutkaileva Teija Laakkonen.

Pieni pino lastenvaatteita on jo 
ehtinyt kertyä sitterin päälle – se-
kin on diakoniapäivän löytö ja tu-
lee tarpeeseen, kun perheen pie-
nimmäinen on vasta kolmen päi-
vän ikäinen.

– Talvikengät ja talvitakit oli-
sivat parasta, mitä voisi löytyä, 
Laakkonen listaa, mutta on tyy-
tyväinen myös muista vaatekap-
paleista, jotka ovat kooltaan pas-

seleita.
– Satuin lukemaan tästä tapah-

tumasta lehdestä. Onhan se jär-
kevää kierrättää. Olisihan se hul-
lua, jos kaikki tämä menisi kaa-
topaikalle.

Laakkonen etsii perheen lap-
sille vaatteita usein kirpputoreil-
ta. Hän myös korjaa ja muokkaa 
vaatteita mieluisiksi.

Pyhän Tuomaan kirkolla jär-

jestetään diakoniapäivä kahdes-
ti vuodessa, seuraava on touko-
kuussa.

– Ruokailijoiden määrä näkyy 
ainakin olevan nousussa. Nyt 
syöjiä oli 120, paljon enemmän 
kuin viimeksi, laskee diakonia-
työntekijä Sami Riipinen Tuiran 
seurakunnasta.

MiNNa koliStaja

Teija Laakkonen etsi diakoniapäivästä vaatteita lapsilleen.

Jessica Bimberg iloitsi löytämistään farkuista.

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatiimi tarjosi maa-
nantaina ohikulkijoille 
paistettua grillimakkaraa 

ja mehua Kaakkurin K-citymar-
ketin luona. 

Vaikka päivä oli tuulinen ja jää-
tävä, useimmat ohikulkijat pysäh-
tyivät mielellään seurakunnan ko-
julle nauttimaan K-citymarketin 
lahjoittamista antimista.

Juha Huotari nautti ensim-
mäisten joukossa makkaran-
sa ja mehunsa. Hän on vakitui-
nen vieras Pyhän Andreaan kir-
kolla Kaakkurissa. Usein mukana 
ovat 8- ja kymmenvuotiaat tyttä-
ret, jotka saavat oppia kristinus-
kon perusarvoja.

– Messussa käynti rauhoittaa, 
kun elämä on niin hektistä, Huo-
tari sanoo. Hän tuumii, että yh-
teiskunnalta ovat perusarvot hu-
kassa, kaikilla tasoilla.

Seurakunnan makkaratempa-
uksesta Huotari sanoi lukeneensa 
Rauhan Tervehdyksestä.

Matti Rauhala pistäytyi os-
tamaan kalanpurkitustarpeita 
muikkuja varten. 

Rauhala oli maanantaina va-
paalla. Suunnitelmissa oli lisäksi 
viedä peräkärryllinen puunlehtiä 

kaatopaikalle ja leikkiä lapsen-
lapsen kanssa.

Kirkon tulo sinne missä ihmi-
set liikkuvat sai mieheltä kiitos-
ta. Näin tehdään toimintaa nä-
kyväksi.

Ville Säynäjäkankaalle kirk-
ko ei merkitse paljoa. Hänestä 
seurakunnan jalkautuminen on 
kuitenkin ihan mukava juttu. Se 
tuo seurakunnan lähemmäksi ta-

vallista ihmistä, joka käy kirkossa 
vain häissä ja hautajaisissa.

Diakoniatyö 
ihmisten luo
Diakoniatyöntekijät porisuttivat 
ohikulkevia spontaanisti ja luon-
tevasti. Kun ihmisiä lähestyy ys-
tävällisesti, leppoisa sanailu alkaa 
kuin itsestään.

Karjasillan seurakunnan joh-

tavan diakoniaviranhaltijan Ni-
na Niemelän mukaan diakonia-
työntekijät jalkautuvat ihmisten 
pariin kohdatakseen myös niitä 
seurakuntalaisia, jotka eivät eh-
kä itse hakeutuisi seurakunnan 
toimintoihin.  

Jalkautumisia aiotaan lisätä. 
Seurakunnassa kaavaillaan, et-
tä ensi vuonna diakoniatyönte-
kijät näkyvät eri alueilla vaikka-

pa asukastuvissa ja kauppojen au-
loissa, jotka ovat luontevia paik-
koja kohdata ihmisiä.

Niemelä kertoo, että monet 
seurakunnan diakoniatyön asi-
akkaat kokevat yhteiskunnan ta-
loudellisen tilanteen vuoksi pel-
koa ja uhkaa. Työtä ja opiskelu-
paikkoja on vaikea saada.

– En puhuisi kuitenkaan toi-
vottomuudesta. Kun tulee petty-
myksiä, kannamme niitä asiak-
kaiden rinnalla.

Niemelän mukaan valtaosalla 
suomalaisista menee hyvin. Dia-
koniatyön luonteesta johtuen asi-
akkaita ovat juuri ne ihmiset, joil-
la on enemmän vaikeuksia kuin 
valtaväestöllä. 

Vaikeuksista ei tule syyttää yk-
silöitä, sillä tukalaan tilanteeseen 
saattaa syöstä vaikkapa vakava 
sairastuminen.

Karjasillan seurakunnassa, ku-
ten koko maassa, diakonian koti-
käyntien määrä on hiljalleen las-
kenut. Niemelän mukaan seura-
kunnan diakoniatyön tarjoama 
pitkäaikainen keskusteluapu on 
sen sijaan lisääntynyt. 

PEkka HEliN  

Ohikulkijoille paistettiin Kaakkurissa kuumaa syötävää.

Pe k ka H e l i n

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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• Nytkö myös Rauhanterveh-
dys ryhtyi leimaamaan lesta-
diolaisia? Pekka Helin väittää 
kirjoituksessaan muun muas-
sa että "yhteisölle ovat tyypilli-
siä sovittelut, joihin tavallises-
ti osallistuvat jo aikuinen uh-
ri, tekijä sekä liikkeen vallan-
käyttäjä, jotka ovat aina mie-
hiä. Uhrin odotetaan antavan 
anteeksi (...) ja kaikkien osa-
puolten odotetaan pitävän jäl-
keenpäin suunsa kiinni." On 
pöyristyttävää väittää, että 
tuollaiset sovittelut olisivat jo-
tenkin "tyypillisiä" yhteisöl-
le. Jos Hurtigin aineistossa on 
tuollainen tapaus "tyypillinen" 
niin se ei todellakaan tarkoita, 
ett näin olisi koko yhteisössä. 
Helinin kommenteista päätel-
len hän uskoo ilmeisesti mie-
luummin liikkeestä eronnut-
ta tutkijaa kuin liikkeen sisäl-
lä olevia.

Vihjailevat kysymykset "sai-
raudesta laajempana ilmiönä" 
liikkeen parissa eivät myös-
kään kuulu hyvään lehtimies-
tapaan etenkään kristillisessä 
julkaisussa. 

Ihmettelen

• Olen vähän ihmetellyt mik-
sei Rauhan Tervehdys -lehteä 
kanneta postilaatikkooni. Ja-
kelu loppui sen jälkeen kun 
laitoin laatikkoon tekstin että 
"Ei mainoksia". Ymmärtääk-
seni lehti pitäisi jakaa kaikille 
seurakunnan jäsenille.

 
 
 
 
 
 
 

Toimitus vastaa: Kyse on sii-
tä, että Itella ei jaa ilmaisjake-
luja talouksiin, joissa on mai-
noskielto.

Jos haluaa lehden, lappu 
kannattaa poistaa mahdolli-
simman pian ja ilmoittaa siitä 
Itellan asiakaspalveluun: 0200 
71000 tai www.posti.fi/palau-
te -> jakeluhäiriöilmoitukset. 

Itella päivittää tiedot ilmais-
jakelutalouksista vain kahdes-
ti vuodessa, joten ilman omaa 
ilmoitusta, lehteä voi joutua 
odottamaan kauankin. 

Rauhan Tervehdys on lu-
ettavissa ilmaiseksi netissä 
osoitteessa www.rauhanter-
vehdys.fi. 

Rauhan Tervehdyksen voi 
myös hakea useimpien seura-
kuntien virastoista. 

Vaihtoehtona on myös 
osoitteellinen tilaus, jolloin se 
on maksullinen: 32 euroa vuo-
si, 22 euroa puoli vuotta, 15 
euroa 3 kuukautta + alv. Tila-
us tehdään joko sähköpostitse 
tilauspalvelut@kotimaa.fi tai 
puhelimitse 020 7542 333.

Yleisradion kuvausryhmä 
kävi Nepalissa kuvaa-
massa Suomen Lähetys-
seuran tekemää kehitys-

yhteistyötä tämänsyksyistä nenä-
päivää varten.

Nenäpäivä on Ylen Hyvä Sää-
tiön kampanja, joka ”yllyttää 
suomalaisia hauskaan varainke-
räykseen” maailman köyhimmis-
sä oloissa elävien lasten hyväksi.  

Kolmen viikon mittainen 
Nenäpäivä-kampanja huipen-
tuu televisioitavaan Nenäpäivä-
show’hun joka esitetään 8. mar-
raskuuta.

Kuvausryhmä tutustui neljän 
kehitysyhteistyökumppanin toi-
mintaan ja tapasi apua saanei-
ta lapsia. Lähetysseuran kump-
paneista United Mission to Ne-

Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakunnat saavat en-
si vuonna seurakuntaleh-
den hieman tämänvuotis-

ta halvemmalla.
Rauhan Tervehdys ry:n 30. lo-

kakuuta koolla ollut syyskokous 
päätti, että lehden vuosikerran 
tilaushintaa lasketaan eurolla/
talous. Tilaajaseurakunnalle leh-
ti maksaa ensi vuonna hiukan yli 
yhdeksän euroa per talous.

Rauhan Tervehdyksen päätoi-
mittajaksi vuonna 2006 valittu 
Janne Kankaala on irtisanoutu-

nut tehtävästä.
Rauhan Tervehdys ry:n halli-

tus on käynnistänyt päätoimitta-
jan tehtäväkuvan uudistamisen. 
Kun se on tullut vahvistetuksi, 
tehtävä täytetään kutsumenette-
lyllä. Seuraavan päätoimittajan 
nimittämiseen saakka päätoi-
mittajan sijaisena toimii Minna 
Kolistaja.

Rauhan Tervehdys ry:n pu-
heenjohtajana jatkaa Hannu Oja-
lehto.

Uutena jäsenenä hallituksessa 
aloittaa Merja Jyrkkä Siikalatvan 

seurakunnasta.
Hallituksen muut jäsenet 

ovat Jouni Heikkinen (Muhok-
sen seurakunta), Maija Hekkala 
(Kiimingin seurakunta), Teuvo 
Siikaluoma (Tuiran seurakunta), 
Pekka Koivisto (Karjasillan seu-
rakunta), Sakari Korpi (Oulun 
seurakuntayhtymä), Seppo Sa-
lo (Oulunsalon seurakunta), Irja 
Lahdensivu (Haukiputaan seu-
rakunta) sekä Marja Rysä (Tuo-
miokirkkoseurakunta).

Kirkolliskokousedustajat 
ovat tämän viikon maa-
nantaista perjantaihin 
koolla syysistunnossaan 

Turun kristillisellä opistolla.
Kirkolliskokousedustajat kä-

sittelevät kokousviikolla muun 
muassa lakivaliokunnalta tule-
van mietinnön, joka koskee mää-
räenemmistösäännöksen muut-

tamista. 
Tavoitteena on selkeyttää ra-

janvetoa siitä, mitä kirkollisko-
kous voi päättää yksinkertaisel-
la enemmistöllä ja mihin päätök-
siin tarvitaan kolmen neljäsosan 
määräenemmistö.

Seurakuntavaaleja ehdotetaan 
muutettaviksi yksipäiväisiksi. 
Mikäli kirkolliskokous hyväksyy 

ehdotuksen, se vaatii vielä edus-
kunnan hyväksynnän. 

Uudet luottamushenkilöt va-
litaan seuraavan kerran vuoden 
2014 marraskuun seurakuntavaa-
leissa.

Kirkolliskokouskeskustelua 
voi seurata Twitterissä: #kirkol-
liskokous #kyrkomote

neljä hakijaa 
oulunsalon 
kirkkoherraksi

Rauhan Tervehdyksen tilaajahinta 
seurakunnille laskee

Kirkolliskokous keskustelee tällä viikolla
seurakuntavaalien yksipäiväistämisestä

Yle kuvasi Lähetysseuran työtä Nepalissa

Kuvaaja Taisto Lapilan työ kiinnosti lapsia. 

pal tekee työtä koulunkäynnin ja 
koulutuksen edistämiseksi. 

YLE:n kuvausryhmä tutustui 
myös yhden vammaisjärjestön, 

yhden mielenterveystyötä teke-
vän järjestön sekä Nepalin vä-
hemmistöryhmän parissa työtä 
tekevän järjestön toimintaan.

Ha nna l e e na Pö lk k i

Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran 
virkaa hakee neljä henkilöä.

Salon seurakunnan Perniön alue-
kappalainen Juha Hekkala, Oulun 

tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Ari-
Pekka Metso, Karjasillan seurakunnan kap-
palainen Petri Satomaa ja Tuiran seurakun-
nan kappalainen Petteri Tuulos.

Oulunsalon kirkkoherra Tapio Kortesluo-
ma jää eläkkeelle huhtikuussa.

eI 
MaInoKSIa, 

KIItoS!

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

agnostikkoiltoja 
koskeva oikaisuvaatimus 
hylättiin

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hylkäsi 
agnostikkoiltoja koskevaan päätökseen teh-
dyn oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimus kohdistui pääasiassa ky-
symykseen, ovatko illoissa esitetyt näkemykset per-
soonallisesta Jumalasta olleet kirkon opin mukaisia. 

Tuomiokapituli katsoi yksimielisesti, ettei oikaisu-
vaatimuksessa tuotu esille sellaisia perusteluita, jot-
ka antaisivat aihetta muuttaa tai kumota 14.8. annet-
tua päätöstä.
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Mitä 
greenpeace
halusi viestiä?
Arkkipiispa Kari Mäkinen ot-
ti kirkolliskokouksen avauspu-
heessaan kantaa ilmastomuu-
tokseen. Kotimaa24 kysyi ark-
kipiispan kantaa Greenpeacen 
toimintaan Venäjällä.

– Olen pitänyt surullisena, 
että huomio kiinnittyy Green-
peacen käyttämiin keinoihin 
enemmän kuin siihen, mitä 
keinoilla haluttiin välittää eli 
huoleen arktisen alueen kestä-
vyydestä. Sinne kaikki kynnel-
le kykenevät näyttävät nyt astu-
van. Ilmastomuutoksen prob-
lematiikka näkyy selkeimmin 
juuri arktisella alueella. Ilmas-
to lämpenee eniten pohjoises-
sa, arkkipiispa huolehtii.

Venäjä pidätti syyskuus-
sa Pohjois-Venäjällä arktisten 
alueiden öljynporausta vastus-
taneita Greenpeace-aktivisteja, 
muiden joukossa suomalaisen 
Sini Saarelan.

Seuratessaan median välit-
tämää kuvaa Sini Saarelan pro-
sessin etenemisestä arkkipiispa 
on pohtinut sitä, miten maail-
ma on monimutkainen ja eet-
tiset kysymykset ovat vaikeita.

– Ristiriita on sietämätön, 
kun me itse olemme osa maa-
ilmaa, joka käyttää luonnonva-
roja yli maapallon kestokyvyn. 

uusi lähetys-
asiakirja on 
täynnä henkeä
Etelä-Korean Busanissa kokoon-
tuvalle Kirkkojen maailman-
neuvoston yleiskokoukselle esi-
teltiin 4.11. järjestön uusi lähe-
tysasiakirja.

Sen merkittävin piirre on 
Pyhän Hengen korostaminen. 
Toisena tulee jo aikaisemmista 
lähetysasiakirjoista tuttu trini-
taarisuus: lähetystyö on ennen 
kaikkea kolmiyhteisen Juma-
lan työtä. Lisäksi dokument-
ti korostaa ihmisoikeuksia, oi-
keudenmukaisuutta sekä köy-
hien ja syrjäytyneiden roolia 
Jumalan mission toteuttajina.

Kirkon lähetystyön keskuk-
sen johtaja Risto Jukko pitää 
dokumenttia monella tapaa 
onnistuneena.

Hänestä uusi lähetysasiakir-
ja on tarkoitettu näyttämään 
KMN:n jäsenkirkoille erään-
laiseksi ponnahduslaudaksi 
kohti uutta 2000-luvun lähe-
tysnäkyä.

Maata kiertelemässä

Vatikaanin popguru, kar-
dinaali Gianfranco Ra-
vasi toppuuttelee twit-
terviestiään, joka koski 

viime viikolla kuollutta yhdys-
valtalaista lauluntekijää ja rock-
tähteä Lou Reedia. Kardinaalin 
mukaan hänen kunnianosoituk-
sensa Reedille ei koskenut tämän 
huumeiden leimaamaa elämän-
tyyliä vaan musiikkia. 

Italialainen Ravasi on Vatikaa-
nin kulttuurineuvoston johtaja. 
Hän lähetti viime viikon maa-
nantaina twitterviestin, jossa oli 
osa Reedin vuonna 1972 julkaise-
man laulun Perfect Day lyriikasta. 
Laulu on kulttiklassikko.

Twitterviesti järkytti monia 
Vatikaanin tarkkailijoita, koska 
Reedin elämäntyyli oli erittäin 
provosoiva.

Ravasi lähetti uuden viestin 
vain kuusi tuntia myöhemmin. 
Siinä hän ilmaisi, että hän ei hy-
väksy laulun viittauksia huumei-
siin eikä Reedin elämäntyyliin.

– Älkää pettäkö itseänne, Ra-
vasi totesi. Hän viittasi myös uu-
dessaan viestissään Perfect Day 

-laulun  sanoihin: Niität mitä 
kylvät.

Ravasia pidettiin kärkiehdok-
kaana, kun uusi paavi valittiin 
maaliskuussa. Kardinaali on he-
rättänyt ennenkin hämminkiä 
lausunnoillaan. Tammikuussa 
hän kertoi ihailevansa ristiriitai-
sia tunteita herättänyttä rokkaria 
Amy Winehousea, joka kuoli al-
koholimyrkytykseen 18 kuukaut-
ta aiemmin.

– Kuuntelen Winehousea, jot-
ta ymmärtäisin nuorisoa, kardi-
naali totesi hämmästyneille tark-
kailijoille.

Lou  Reed on ollut Vatikaanin 
kanssa aiemminkin tekemisissä. 
Vuonna 2001 Reed esiintyi kir-
kollisessa juhlassa, jonka osallis-
tujiin kuului muun muassa paavi 
Johannes Paavali II. Uskonnol-
linen media närkästyi taiteilijan 
lauluvalinnoista, joihin kuuluu 
muun muassa Perfect Day.

Laulun sanoituksia on usein 
pidetty onnellisen parisuhteen 
kulkua kuvaavina, mitä on pi-
detty mahdollisena viittaukse-
na Reedin suhteeseen Bettye 

Lou Reed sai jopa    
Vatikaanin reagoimaan

uusi hautamuistomerkkiohjeistus 
antaa enemmän valinnanvaraa

Oulun seurakuntayhty-
mässä otettiin marras-
kuun alussa uusi hauta-
muistomerkkiohjeistus. 

Se korvaa kaikki aikaisemmat 
Oulun seurakuntayhtymän hau-
tausmailla käytössä olleet muisto-
merkkien hyväksymiseen liittyvät 
ohjeet ja käytännöt.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja Pauli Niemelän mu-
kaan uuden ohjeistuksen taustalla 
on tarve yhtenäistää hautausmai-
den erilaiset ohjeistukset.

Näkyvin muutos uudessa oh-
jeistuksessa liittyy hautamuisto-
merkin kokoon. 

Muistomerkin taulupinta-
alan enimmäiskooksi on määri-
telty esimerkiksi 1 metrin levyi-
sellä haudalla 5 000 neliösentti-
metriä. Taulupinta-alalla tarkoi-
tetaan muistomerkin etupuolen 
pinta-alaa.

– Hautamuistomerkin leveys ja 
korkeus voivat vaihdella, kunhan 
taulupinta-alan enimmäismäärä 
ei ylity. 

– Pienempiäkin muistomerk-
kejä voi toki edelleen olla, ker-
too Oulun seurakuntayhtymän 

hautaustoimen päällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi.

Hän toteaa, että uusi ohjeistus 
antaa mahdollisuuden monipuo-
lisempiin ja persoonallisempiin 
hautamuistomerkkeihin. 

– Ennen hautakivet olivat ylei-
sesti neliskanttisia, mutta muoto-

kieli on muuttunut monimuotoi-
semmaksi.

Perinteinen hautakivi arkku-
haudalla on kooltaan noin 60 x 
80 senttimetriä. Uuden ohjeis-
tuksen ansiosta muistomerkin 
muodon voi valita vapaammin, 
ja suunnitella voi jopa 110 sentti-
metriä korkeita, kapeampia muis-
tomerkkejä.

Jokaisesta uudesta hautamuis-
tomerkistä tulee tehdä suunnitel-
ma, joka hyväksytetään hautaus-
toimen päälliköllä.

– Yleensä suunnitelmat tulevat 
minulle suoraan kiviveistämöistä 
tai hautaustoimistoilta. Niillä on 
uusi ohjeistus tiedossa, joten ne 
pystyvät suunnittelemaan muis-
tomerkit niin, että ne pysyvät sal-
lituissa mitoissa.

Hautamuistomerkkiohjeistus, 
jonka lopussa on myös suunnitel-
malomake, löytyy Oulun seura-
kuntien nettisivuilta osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/hau-
tauspalvelut.

katja kiiSkiNEN

Jokaisesta uudesta 
hautamuistomerkistä 
tulee tehdä 
suunnitelma, joka 
hyväksytetään 
hautaustoimen 
päälliköllä.

Kronstadtin, hänen ensimmäi-
nen vaimonsa kanssa tai viittauk-
sena Reedin omiin ongelmiin hä-
nen seksuaalisuutensa, huumei-
den käyttönsä ja egonsa kanssa.

Lou Reed tunnetaan The Vel-
vet Undergroundin jäsenenä ja 
menestyksekkäänä sooloartisti-
na. The Velvet Underground ei 
saavuttanut kaupallista menes-
tystä aikanaan, mutta sillä on 
pysyvä sija yhtenä rockhistorian 

vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. 
Reed kirjoitti avoimesti muun 

muassa seksuaalisesta poikkea-
vuudesta, mikä oli 1960-luvun 
rock-kulttuurissa melko harvi-
naista.

PEkka HEliN

Lähteet: Religious News Service ja 
suomenkielinen Wikipedia

K i r ko n ku va p a n k k i  /  J aan i  F ö h r

Uusi ohjeistus yhtenäistää muistomerkkeihin liittyvät ohjeet ja käytännöt.
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Ma 11.11. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 13.11. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
La 16.11. klo 11.00 - 13.00  

YSTÄVÄLOUNAS JA  
EU PASTAPUSSIEN JAKO

Su 17.11. klo 11.00 
LÄHETYSJUMALANPALVELUS, 

Makarios lauluyhtye
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

 
 
 
 
 

Haluamme toivottaa Sinut tervetulleeksi Oulun Kotiseurakunnan lauantai-iltaan. 
Illassa musiikkia, toivon sanoja, pyhäkoulu lapsille sekä kahvitarjoilu.  

Tilaisuudet joka lauantai klo 18.00. 

Tervetuloa seurakuntaan, jossa elämäsi voi muuttua! 
Oulun Kotiseurakunta toimii Karjasillalla vuokratiloissa, osoitteessa 

Tuulimyllynkatu 18, Oulu. Kurkista lisätietoja: www.oulunkotiseurakunta.net. 

TERVETULOA KOTIIN! 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

RUKOUS- JA PAASTOVIIKKO 11.11. - 17.11.
Pe 8.11. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 9.11. klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 10.11. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Juan Castillo, Niina Vaittinen ja Tiia Virtanen, 
House Band.  Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous.
Ti 12.11. klo 19 Rukous-ilta. Ke 13.11. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Pasi Markkanen, Tapio Askeli.
To 14.11. klo 12 Päiväpiiri. To 14.11. klo 19 Rukous-ilta. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 7.11. Raamattupiiri klo 17.30. Aihe: Kieli ulos! Mitä?
Su 10.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. 

Vieraana Marja ja Mich Peedo.
Ma 11.11. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.

TULE, OLET TERVETULLUT!

To 7.11. klo 19 Rukousilta, Linnar Edesi, Tuomo Kokko. Pe 8.11. klo 18 Varkki-
ilta. La 9.11. klo 11 Naistenpäivä ”Taivas ehjäksi rakastaa”, Kaija Männistö. 
Su 10.11. klo 11 Isänpäivän perhekirkko, Päivi Tuohimaa & perhekirkkotiimi. 
Ti 12.11. Alfa-kurssi. Ke 13.11. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

NAISTENPÄIVÄ la 9.11.2013
Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34.

”Taivas ehjäksi rakastaa”
Puhujana evankelista Kaija Männistö

Tilaisuudet klo 11 ja klo 14, lounas klo 13.
TERVETULOA!

Muut seurakunnat

Ilmoittaja, kysy adventtitarjousta! 

Pirjo Teva, 020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Isi futaa, rakentaa majan 
ja kantaa reppuselässä

He ovat iloinen ja reipas 
päiväkerhoryhmä. Tä-
näänkin he kävivät reip-
paasti kävelyllä ja pala-

sivat kirkkoon etuajassa, kertoo 
lastenohjaaja Päivi Sutinen Py-
hän Andreaan kirkolla Kaakku-
rissa. Alue kuuluu Karjasillan 
seurakuntaan.

Mikä lasten olikaan palatessa, 
kun perillä sai kertoa millainen 
on kiva isi ja kaiken kukkuraksi 
piirtää hänestä kuvan. 

Vahaliidut käteen ja piirtä-
mään. Päivi Sutinen ja hänen kol-
legansa Hanna Partanen katso-
vat päältä.

Lapsia ei pelota tyhjä paperi-
arkki eivätkä ylisuuret vaatimuk-
set kuten meitä vähän vanhem-
pia. Sekametelin piirrostyö kui-
tenkin aiheuttaa.

 Joissakin kuvissa lapsi piirtää 
itsensä isin kanssa, joissakin isin 
kädessä on lahja.

Lastenohjaaja Päivi Sutinen istahti päiväkerhon lasten kanssa lattialle loppuhetkeä varten.

Sampo, 4, lastenohjaaja Päivi Sutinen ja Sampon isän kuva.

Pojat pääsivät leikkimään sotureita piirrosurakan jälkeen.
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Sydämen 
asiallako?

Tiedättekö  Sydämen asialla -sarjan, joka ker-
too kuvitteellisen Ashfordlyn pikkukaupun-
gin poliisien ja Aidensfieldin kylän ihmisten 
elämästä 1960-luvun Pohjois-Englannissa?

Yorkshireeen sijoittuva sarja on täydellistä eska-
pismia, pakenemista todellisuudesta. Keskeiset roo-
lihahmot, varsinkin ylikonstaapelit ovat hyviä ih-
misiä hankaluudestaan huolimatta. Ratkaisevalla 
hetkellä he osoittavat aina inhimillisyytensä ja suu-
ruutensa. Itse asiassa he ovat elämääkin suurempia. 

Herttaista.
Eivät ihmiset oikeasti ole tällaisia, eivät York-

shiressa, Pohjois-Pohjanmaalla tai missään muu-
allakaan. 

Sarjassa on lähes aina onnellinen loppu. Paha saa 
palkkansa ja konnat passitetaan lusimaan. Oikea 
elämä on kuitenkin toista.

Kannattaako todellisuutta paeta?
Kannattaa. Kun elämä tökkii (kuten se yleensä 

tekee) eskapismi piristää kummasti. 
Varsinkin takavuosina eskapismia pidettiin lä-

hes syntinä. Tiedostavan ihmisen tuli alituisesti vat-
voa maailman ongelmia ja hörppiä katkeruuksien 
maljasta.

Elämä on kuitenkin niin vaikeaa, että välillä on 
syytä relata. Siinä auttavat muun muassa tv-viihde 
ja kioskikirjallisuus.  

Myönnän, että itsekin syyllistyn asioiden liial-
liseen vatvomiseen. Helpotusta tuo Sydämen asi-
alla -sarja.

Vierailen vanhan isäni luona säännölliseen ai-
kaan iltapäivisin. Televisiossa menee lähes aina tuo 
tuttu tv-draama. En haluaisi katsoa sitä, sillä kes-
kittyisin mieluummin itseeni ja synkkiin fundee-
rauksiini. Mutta tapahtumat tv-ruudussa tempaa-
vat mukaansa ja kantavat ohjelman loppuun asti.

Suosikkini on laiska ja huonokuntoinen kons-
taapeli, sittemmin poliisilaitoksen siviilivirkamies 
Alf Ventress. Ketjussa polttavan Ventressin asenteen 
voisi kiteyttää sanoihin hittojako tässä.

Aidensfieldissäkään ei mene aina hyvin.  Joskus 
jakso päättyy tragediaan, kun joku vakiohahmoista 
kuolee. Kuolemat ovat yllättäviä eikä niitä osaa en-
nakoida. Se on osa sarjan tehoa.

Kaikki hahmot eivät kuole. Tämä koskee myös 
toista suosikkiani, jämäkkää pubinpitäjää Oscar 
Blaketonia, jota näyttelee loistava Derek Fowlds.   
Hän teki Kyllä, herra ministeri -sarjassa tyystin 
erilaisen roolin hiirulaisvirkamies Bernard Wool-
leyna.

Oscar Blaketon on surullinen mies, entinen yli-
konstaapeli, joka haluaisi vielä tositoimiin. Kaikessa 
kyynisyydessäänkin hän on hieno ihminen, kuten 
useimmat sarjan hahmoista. Realistisia hahmot ei-
vät ole, mutta lohduttavia.

PEkka HEliN

Sinappia

 
 
 
     www.kylvaja.fi        www.sro.fi           

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 10.11. klo 17 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

PSALMIMESSU  
Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Nuorten Psalmimessu-houseband.  

Kirkkokahveilla lähetystyöstä  Burjatiassa. 
Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 14.11. klo 19.00 Saloisten seurakunta-
kodilla, pe 15.11. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla Korpisella, Pudasjärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 7.11. klo 19.00 seurat Sanna ja 
Juuso Pitkäsellä, Menninkäisentie 6 C 28
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Noke-
lantie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 10.11. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 13.11. klo 14 Lähetyspiiri.
Pe 15.11. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
Tervetuloa!

Sapattiateria pe 8.11. klo 18.  
Ilmoittautuminen p. 045 272 2411.
Perheidenaskartelu la 9.11. klo 11 
alkaen ruokailulla, p. 045 272 2411.
Su 10.11. klo 14 Seurat. 
Antti Holma, Jukka Nuutinen.
Ma 11.11. klo 14. Raamattupiiri.
Ma 11.11. klo 18.30 3K, Yhteys-ilta.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, 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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

yhdistykset

Isi futaa, rakentaa majan 
ja kantaa reppuselässä

– Onko oma isi paras isi? Suti-
nen kysyy ja lapset reagoivat nos-
tamalla kätensä ylös.

Erään tytön isi syö kuulemma 
luuta. Toinen tyttö tietää miten 
kirjoitetaan iskä.

Isit ovat monitaitoisia. He sii-
voavat, keittävät kahvia ja tekevät 
makaronia. 

Eräät isit ovat ilmeisesti kar-
meita hurjakkeita, sillä luonneh-
dinnat heistä ovat poliittisesti 
niin epäkorrekteja, ettei niitä voi 
laittaa lehteen.

Sutisen mukaan 3–5-vuotiais-
ta koostuvan ryhmän lapset ovat 
päässeet puhetaidossaan niin pit-

källe, että he osaavat panna eh-
dolle eli höpsöttää tietoisesti.  
Kun ympäristö on turvallinen, 
lapsi uskaltaa olla oma itsensä.

Mitä isille annetaan isänpäi-
vänä? Lahjoja ja onnittelukortte-
ja tietenkin, lapset kertovat.  Isil-
le sujautetaan myös karkkipusse-
ja ja suklaata.

Isille lauletaan myös pal-
jon onnea vaan. Laulua on syy-
tä harjoitella, joten lapset laula-
vat tutun kappaleen Päivi Sutisen 
pyynnöstä.

isiltä sujuu 
myös viulunteko
Ryhmät pojat ovat toimen mie-
hiä, sillä vaikka heitä on vain kol-
me, he pitävät puolensa tyttöpo-
rukassa. 

Pojista Sampo suostuu haas-
tatteluun. Nelivuotias poika on 
Sutisen mukaan valoisa ja iloi-
nen lapsi, joka aloitti perheker-
houransa vauvana ja siirtyi sen 
jälkeen päiväkerhoon.

Hänen isinsä osaa leikkiä me-
rirosvoleikkejä ja rakentaa viu-
luja.

 Sampo itse osaa soittaa ki-
taraa. Hän pelaa mielellään isin 

kanssa jalkapalloa. 
Isin futistaidot ovat tehneet 

poikaan vaikutukseen, sillä hän 
piirtää isistään kuvan jalkapal-
loilijana.

Isi rakentaa Sampon mukaan 
lamppuja ja pyöriä ja saa lahjaksi 
”työjuttuja”.

Ryhmän suurta enemmistöä 
eli tyttöjä edustaa kolme tenavaa. 
Moona, 4, Silviana, 4 ja Ronja, 5.  

Silvianan isi on vahva ja kantaa 
tytärtään reppuselässä. Isi saa ha-
lauksen isänpäivänä.

– Naurava isi on hyvä, tenava 
huomauttaa.

Moonan isi puolestaan leikkii 
lapsensa kanssa pikkuautoilla.

Ronjan isissä on mukavinta, 
kun hän vie tyttärensä perheen 
tontille, jossa on rakenteilla oma-
kotitalo. Ronja saa lyödä naulaa 
pikkuvasaralla. 

Tytön iloksi isi rakentaa joskus 
styroksista majan.

On eväiden syönnin aika. Päi-
väkerho on pian ohi ja vanhem-
mat tulevat hakemaan lapsiaan. 
Isiäkin, juuri kehuttuja, lienee 
joukossa.

PEkka HEliN

Moona, 4, Silviana, 4 ja Ronja, 5 sekä isät.  

naurava 
isi on 
hyvä.

Silviana, 4.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalvelu
sotaniemi

Pakkahuoneenkatu 5, 90100 oulu
P. 044 342 0341 (24h)

kirkkotie 1, haukiPudas
P. 08 547 17 50

www.sotaniemi.fi

Hautauspalveluita

Hautakivien nostot 
ja asennon oikaisut, 

myös pesut.
Maastomestari Oy 

0400 289 927

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Pyhä Martti opetti 
lähimmäisenrakkautta

Ovikello soi jo kolmatta kertaa tunnin 
sisällä. Nopeasti keittiöstä omenilla, 
karkeilla ja pikkuleivillä täytetty kori 
ja ovelle. 

Avaamme sen ja meitä vastaan säteilevät nel-
jät lapsenkasvot. Käsissään he pitävät pehmeästi 
valaisevia kynttilälyhtyjä. He toivottavat hyvää 
iltaa, vetävät henkeä ja aloittavat iloisen laulun. 

On marraskuun 11. päivä, Pyhän Martin 
muistopäivä.  

Lapset ovat ensin osallistuneet lyhtykulku-
eeseen, jonka kärjessä ratsasti valkoisella hevo-
sellaan itse Pyhä Martti. Sitten he ovat hajaan-
tuvat pieniksi ryhmiksi ja kiertävät nyt talos-
ta taloon esittämässä varta vasten Martille kir-
joitettuja lauluja. Eivät he mitään pyydä, mutta 
tietenkin kaikkialla heidät palkitaan makeisin 
ja hedelmin.

Asuimme kymmenisen vuotta Saksassa, mu-
kavassa pikkukaupungissa vastapäätä Dussel-
dorfia.  Alueella asuu suurin piirtein yhtä paljon 
katolisia ja luterilaisia, joten molempien juhlat ja 
perinteet ovat kaikille tuttuja. 

Pyhä Martti muistetaan
armeliaasta teostaan
Pyhä Martti, jonka kunniaksi meidänkin Lut-
herimme vanhemmiltaan etunimensä sai, kuo-
li 1616 vuotta sitten marraskuun 11. päivänä. 

Eipä taida olla kristikunnalla Pyhän Martin 
ohella toista miestä, jota niin kauan ja hartaas-
ti on jaksettu kiittää hänen hyvän sydämensä 
takia.  

Siitä poikkeuksellisen armeliaasta teosta, jos-
ta Martti muistetaan, on kulunut nyt 1679 vuot-
ta.  Silloin Amiensin kaupungissa Rooman kei-
sarin armeijassa palvellut  Martti – nähdessään 
lähes alastoman talvisessa sateessa palelevan 
kerjäläislapsen – veti miekallaan univormun-
sa viitan kahtia ja ojensi toisen puolen lapselle.  

Martista kirjoitetussa elämänkerrassa sano-
taan toisten sotilaitten pilkanneen Marttia ja 
keisarin määränneen hänet kolmeksi päiväksi 
karenssiin univormun häpäisemisestä. 

Mutta niistä viis: tärkeää on, että kristityt 
ovat halunneet pitää elävänä muiston hyvästä 
ihmisestä ja esimerkillisestä teosta. 

Martti oli 
kotoisin Unkarista
Kysymyksessä ei ole kaunis legenda, jota satujen 
tapaan on kerrottu sukupolvelta toiselle. Viitan 
halkaisemisesta ja Martin elämästä yleensä on 
säilynyt aikalaisen muistiinpanot. 

Martin ystävä, sivistynyt Akvitaniasta kotoi-
sin ollut aristokraatti Sulpicius Severus laati la-
tinaksi Martista jälkimaailmalle säilyneen elä-
mänkerran Vita Sancti Martini. 

Martti syntyi nykyisessä Unkarissa hyvin 
toimeen tulevaan ja arvostettuun perheeseen. 
Perhe muutti Italiaan, missä Martti vietti nuo-
ruutensa. 

Vaikka hänen vanhempansa olivat pakanoita, 
tunsi Martti jo poikasena vetoa kristinuskoon.  
Hänen isänsä palveli ammattisotilaana keisa-

Martinus toursilainen perusti 300-luvulla länsimaiden ensimmäisen 
luostarin, ratsasti tuhansia kilometrejä lähetystyössä, teki ihmetekoja, 
opetti lähimmäisenrakkautta. Myöhemmin hän sai pyhimyksen arvon ja 
nimen Pyhä Martinus, meillä häntä kutsutaan nimellä Pyhä Martti.
Katolisissa maissa Pyhän Martin muistoksi vietetään Martinpäivää 
11. marraskuuta, joka oli Pyhän Martin kuolinpäivä. Protestanttisissa 
maissa päivää vietetään 10. marraskuuta, jolloin on myös 
Martti lutherin syntymäpäivä.

ria ja ajan tavan mukaan piti Martinkin, to-
sin vastoin tahtoaan, antautua samalle uralle. 

Muutamassa vuodessa lahjakas nuorukai-
nen eteni keisarin henkilökohtaiseen hovi- ja 
henkivartiostoon. 

Mutta koko ajan tärkeintä Martille oli tul-
la kristityksi, päästä pyhälle kasteelle. Kolmen 
vuoden ajan hän hoiti sairaita, auttoi hätää-
kärsiviä, jakoi valtaosan palkastaan ruokana 
ja vaatteina köyhille, osoitti olevansa kykenevä 
kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. 

Siihen aikaan piti Kristuksenkin Ritarin 
ansaita kannuksensa ennen kun hänet kas-
teen kautta liitettiin seurakuntaan. Martti oli 
18, kun hänet kastettiin. 

 Kun keisari jälleen kerran kokosi jouk-

F. Lo
d

en
tein

, 19
6

5
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Pyhä Martti opetti 
lähimmäisenrakkautta

kojaan – Martti mukaan luettuna – soti-
maan germaaneja vastaan, oli Martti teh-
nyt päätöksensä.  

”Olen Kristuksen sotilas, minun ei ole 
lupa tarttua aseisiin”, sanoi Martti. Huo-
limatta keisarin raivosta hän erosi armei-
jasta.

Martti perusti länsimaiden 
ensimmäisen luostarin
Sen jälkeen tätä Kristuksen sotilasta ei 
enää pidätellyt mikään. Hän aloitti mää-

rätietoisen ja hellittämättömän työn pa-
kanoitten saattamiseksi kristinuskon tur-
vaan. 

Hän perusti länsimaiden ensimmäisen 
luostarin, ratsasti lähetystyössään tuhan-
sia kilometrejä  eri puolille Rooman suurta 
valtakuntaa, teki ihmetekoja, paransi sai-
raita ja opetti seuraajilleen lähimmäisen-
rakkautta niin teoissa kuin sanoissa. 

Vihdoin hänestä oli tullut niin rakas-
tettu ja kunnioitettu, että hänet valittiin 
Toursin piispaksi. Piispana hän toimi 23 

vuotta aina kuolemaansa saakka. Tuolloin 
hän oli 81-vuotias.

Saksassa Martinpäivän 
juhlalla pakanalliset juuret
Marraskuun alkuun mennessä oli kerätty 
ja viety talteen vuoden sato. 

Pihoilla karjahtelevat hanhet olivat 
paksuimmillaan, niistä riitti muutama 
yhteiseen juhlapöytään. 

Skandinaviaa myöten tämä sadon kii-
tosjuhla pyhitettiin pelottavalle jumala 

Odanille. Maatyöläisille päivä oli vuoden 
tärkein. 

Rooman kirkko ja myöhemmin Luthe-
rin uskonpuhdistus eivät nähneet mitään 
pahaa sadonkorjuujuhlassa.

Mutta uuden nimen he sille antoivat: 
ensin katoliset Pyhän Martin ja uskon-
puhdistajat pelkän Martin. 

Maikki kiViHarjU-WiEBENGa

M a r t in p ä i vä n i l t a  D u s s e l d o r f i n  R aa t ihu o n e e l l a ,  Vo n Pe t e r s ,  1915

Martinus Toursilainen oli ensimmäinen läntisessä kirkossa pyhimyksen arvon saanut henkilö, joka ei menehtynyt marttyyrikuoleman kautta. Martinus Toursilaisen, Pyhän Martin muistoksi vietetään katolisissa maissa 
yhä Martinpäivää 11. marraskuuta, joka oli hänen kuolinäivänsä. Protestanttisissa maissa päivän vietto on siirtynyt päivää aiemmaksi, jolloin on myös Martti Lutherin syntymäpäivä (ja sen vuoksi myös Suomessa 
nykyisin Martin nimipäivä). 
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 10.11. klo 8.45. Isänpäivän Ra-
diopyhäkoulussa puhuu pastori 
Kimmo Kieksi Karjasillan seura-
kunnasta. Uusinta.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Hau-
kiputaan kirkosta. Jumalanpalve-
luksen toimittaa Jari Flink. Saar-
nan pitää Martti Heinonen. Kant-
torina on Hannu Niemelä.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa Oulun seurakuntien partion 
nuorisotyönohjaaja Veikko Peh-
konen kertoo koti-ikävästä, jo-
ka voi yllättää leirillä niin pienet 
kuin suuret. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vieraillaan Miesten-
viikon teltalla Rotuaarilla puhu-
massa isien asioista. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Pe 8.11. klo 14.40 Päivän valin-
nassa vieraillaan Miestenviikon 
teltalla Rotuaarilla puhumassa 
isien asioista. MP.
Ke 13.11. klo 16.40 Herätys ei-
len ja tänään. Lestadiolainen lii-
ke jakautui yli 100 vuotta sitten 
kolmeen suureen ryhmittymään, 
vanhoillislestadiolaisuuteen, esi-
koislestadiolaisuuteen ja uushe-
räykseen. Liikkeen historiallisis-
ta vaiheista kertoo tutkija FT Ari-
Pekka Palola. MP. Uusinta.
Ma 11.11. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa on vieraana kappalai-
nen Seija Helomaa Kiimingistä. 
Lisätietoja oulunseurakunnat.fi/
rukousradio. Alueellinen lähe-
tys. MP
Klo 21.35 Elämänkoulu. Pojan 
syöpä ravisteli, mutta myös hit-
sasi perhettä yhteen. Rovanie-
men seurakunnan kanttori Mau-
ri Miettunen ja vaimonsa Ul-
la muistelevat koettelevia aiko-
ja. MB.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su10.11. klo 9.45 Isänpäivän Ra-
diopyhäkoulussa puhuu pastori 
Kimmo Kieksi Karjasillan
seurakunnasta. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 10.11. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo, ja hän-
tä avustaa Ari-Pekka Metso. Mu-
siikista vastaavat kanttori Péter 
Marosvári, urkurin Elias Nieme-
lä ja NMKY:n mieslaulajat, johta-
janaan Ahti Sepp.

radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 10.11. klo 10 Tunturimes-
su Marian kappelista Kittilästä. 
(Nauhoitettu 9.11.)

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.

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Tilauspalvelu 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Keijo Nissilä pitää    
raamattuluennon Piippolassa

Ynnin puhallinyhtye Vas-
kiveikot toivottaa terve-
tulleeksi Isänpäiväkon-
serttiin, joka on samalla 

yhtyeen 35-vuotisjuhlakonsertti.
Konsertin teemana on majak-

kasaari.
– Majakka on kautta aikain ol-

lut tärkeä merenkulkijoille: se tuo 
turvallisuutta ja ohjaa ohi kari-
koiden oikeaan satamaan. 

– Yhtä lailla kirkko on ollut 
tärkeä majakka joskus hyvinkin 
myrskyisällä elämän merellä sei-
laavalle ihmiselle, vertaa Vaski-
veikkojen hallinnollinen johtaja 
Pentti Eteläinen.

Oulun NMKY:n osastona toi-
mivalla puhallinyhtyeessä on 
mukana toiminnassa vielä kolme 
perustajajäsentä. Pasunisti-teno-
ritorven soittaja Jouni Pajala se-
kä trumpetistit Jorma Tikkinen 
ja Harry Hammar.

Vaskiveikkojen kapellimesta-
rina ja taiteellisena johtajana toi-
mii Mauri Kinnunen.

Vaskiveikot piti hyväntekeväisyyskonsertin Mäntykodissa elokuussa. 

Pohjanmaan Pipliaseura on 
Suomen Pipliaseuran alue-
seura, joka toimii Oulun 
hiippakunnan eteläosan 

alueella. 
Se järjestää vuosittain muun 

muassa kolme tilaisuutta eri seu-
rakunnissa. Vuoden viimeinen, 
Raamatun lukemista palveleva 
yleinen tilaisuus on sunnuntai-
iltana 17.11. Piippolan seurakun-

takodissa. 
Vieraana on teologian tohtori 

Keijo Nissilä, joka pitää raamat-
tuluennon ”Heprealaiskirje roh-
kaisee valvomaan”.  

Ohjelmavastuussa ovat myös 
muun muassa Siikalatvan lähe-
tyspappi Saila Karppinen ja Poh-
janmaan Pipliaseuran puheen-
johtaja, rovasti Mikko Himanka. 
Mukana on myös Kalajoen lähe-

tyssihteeri Anna-Maija Pahkala, 
joka valittiin viime keväänä Suo-
men Pipliaseuran hallitukseen. 

Suomen Pipliaseuran vuosi-
juhla ”Ekumeeninen raamattu-
tapahtuma” järjestetään Kokko-
lassa 23.–25. toukokuuta 2014. 
Juhlaohjelma valmistuu maalis-
kuussa.

Puhallinyhtye Vaskiveikoilla isänpäivä-
konsertti Karjasillan kirkossa

Vaskiveikot on Eteläisen mu-
kaan harjoitellut ahkerasti ja ha-
luaa nyt esitellä osan ohjelmistos-
taan kirkkokonsertin muodossa.  

Konsertti aloitetaan Maasa-
lon Juhlamarssilla. Konsertin toi-
nen kappale on omistettu erityi-
sesti isille. Mukana ovat lisäksi 
tunnettuja teoksia kuten Trum-
pet Voluntary, Ave Maria, Hengel-

linen soitto Kuortaneelta ja paljon 
muuta.

Konserttiin on vapaaehtoinen 
viiden euron ohjelmamaksul-
la. Ohjelmia saa ovelta.  Konser-
tin päätteeksi Vaskiveikot tarjoaa 
kirkolla pullakahvit.

Vaskiveikkojen isänpäiväkon-
sertti alkaa Karjasillan kirkossa 
sunnuntaina 10.11. kello 16.

D mi t r y  M u r z in

Rotuaarilla puhutaan 
miesten elämästä
Perjantaina 8.11. kel-
lo 14.40. ja sunnuntaina 
10.11. kello 11.45 Radio 
Deissä vieraillaan Mies-
tenviikon teltassa Ou-
lun Rotuaarilla. Haastat-
telussa on Oulun seura-
kuntayhtymän lapsi- ja 
perhetyön diakoni Kari 
Rekilä.

Hän on mukana Eroneuvoillassa tänään torstaina 7.11. kello 18–
20 Nuorten Ystävien keskustoimistolla. Eroneuvoilta tarjoaa tilai-
suuden keskustella eroon liittyvistä asioista, ja kuulla eron vaiku-
tuksista niin omaan kuin lapsenkin elämään.

Kari Rekilä korostaa sitä, että lapsella on oikeus molempiin van-
hempiinsa. Vanhemmuudesta puhutaan liian vähän isän näkökul-
masta. 

Ohjelman toimittaa Mervi Päivärinta.

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. 
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Saarn. 3: 1-11
Kaikella on määrähetkensä,
aikansa joka asialla taivaan alla.
Aika on syntyä
ja aika kuolla,
aika on istuttaa
ja aika repiä maasta,
aika surmata
ja aika parantaa,
aika on purkaa
ja aika rakentaa,
aika itkeä
ja aika nauraa,
aika on valittaa
ja aika tanssia,
aika heitellä kiviä
ja aika ne kerätä,
aika on syleillä
ja aika olla erossa,
aika etsiä
ja aika kadottaa,
aika on säilyttää
ja aika viskata menemään,
aika repäistä rikki
ja aika ommella yhteen,
aika olla vaiti
ja aika puhua,
aika rakastaa
ja aika vihata,
aika on sodalla
ja aikansa rauhalla.
Mitä hyötyä on vaivannäöstä
sille, joka työtä tekee?
Olen katsellut kaikkea aherrusta,
jonka Jumala on antanut ihmisille
heidän rasituksekseen.
Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi
ja asettanut iäti jatkumaan,
mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoja,
ei niiden alkua eikä loppua.

Matt. 9: 18-26
Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs 
synagogan esimies. Hän kumartui maahan 
Jeesuksen edessä ja sanoi: ”Tyttäreni on kuollut 
juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen 
päälleen, niin hän virkoaa.” Jeesus nousi ja lähti 
miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä.
    Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 
kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän 
tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa 
tupsua. Hän näet ajatteli: ”Jos vain saan koskettaa 
hänen viittaansa, minä paranen.” Jeesus kääntyi, 
näki naisen ja sanoi: ”Ole rohkealla mielellä, 
tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.” Siitä 
hetkestä nainen oli terve.
    Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki 
huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän 
sanoi: ”Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän 
nukkuu.” Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli 
ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä 
kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille 
seudulle.

Muista minua  
Muista Luojaasi nuoruudessasi. Olet kaunis, mutta heikko astia. Pingotettu köysi, joka 
vähitellen, sateessa ja myrskytuulessa menettää lujuutensa. Olet hopealanka, joka ker-
ran katkeaa.

Muista Luojaasi nuoruudessasi. Iloitse ja riemuitse päivistä, jotka olet saanut. Käytä 
ne parhaalla mahdollisella tavalla, älä anna niiden valua sormiesi välistä kuin rannan 
ohut hiekka.

Elämä on lyhyt hetki iankaikkisuudessa. Kuin kenraaliharjoitus ennen loputtomiin 
jatkuvaa esitystä. Joka oivaltaa sen, ymmärtää jo paljon.

Kävin ystävän luona. Vuosia hänellä on jo takanaan runsaasti. Paljon enemmän kuin 
minulla. Istuin sängyn laidalla, oppipoikana mestarin vieressä. Hän puhui hiljakseen 
elämästä. Miltä kaikki näyttää sitten, kun ei ole enää haaveita työurasta ja matkustelusta 
ja tulevaisuus on vain tässä huoneessa.

Puhuimme Jumalasta ja mielenrauhasta. Mutta puhuimme myös siitä kuinka mie-
len sopukoista nousevat pirut eivät jätä rauhaan. Käsissä ei ole enää voimaa tehdä sen 
paremmin hyvää kuin pahaakaan. Sen sijaan ajatukset kulkevat sitäkin vilkkaammin 
ja eksyvät välillä synkille poluille.

Mietin, kuinka vaikeaa voi olla lähteä oppipojaksi mestarin luo. Käydä sairaan tai 
vanhuksen luona, iankaikkisuuden odotushuoneessa. Paikassa, jossa toista ihmistä tar-
vitaan. Ei tarvita välttämättä sanoja, mutta läheisyyttä ja kuuntelua sitäkin enemmän.

Ennen kuin lähdin, veisasimme tutun virren. ”Tule askele askeleelta minun kanssani 
kulkemaan.” Lausuimme Herran siunauksen. Ystäväni kiitti käynnistä, hymyili ja sanoi: 
”On hyvä että joku muistaa.”

Sain kuiskattua vastauksen: ”Muistan sinua.”

tiMo jUNtUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 10.11.2013
Psalmi: Ps. 126 
1. lukukappale: Saarn. 3:1-11 
2. lukukappale: 1. Kor. 15:35-44 
Evankeliumi: Matt. 9:18-26 
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2. 

7. 

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto 
Nokelantie 39, 90150 Oulu        p. (08) 531 3200 avoinna ma–pe klo 9–16

Karjasillan seurakunta

Pidä taivaallinen tauko ja astu sisään kirkkoon
Karjasillan kirkko on avoinna 11.–17.11. kello 9–22

Astu sisään kirkkoon työpäivän päätteeksi tai iltakävelyn lomassa ja pidä toisenlainen tauko rauhasta, 
kauneudesta ja pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka matkaasi valoisin ja kevein 
mielin. 

Karjasillan kirkko on avoinna kotikirkkoviikolla joka päivä kello 22 saakka. Sytytä rukouskynttilä 
ja muista läheisiä. Nauti kupponen teetä ja jaa päivän kuulumisia. Kirkko tarjoaa hiljaisen paikan 
tenttikirjan lukemiselle. Kirkkosalissa voit myös seurata passiokuoron harjoituksia.

Kirkon aulassa voit tutustua kirkon rakentamisesta kertovaan valokuvanäyttelyyn, lukea lehtiartikkeleita 
kirkon eri vuosilta tai selailla vanhoja konfirmaatiokuvia vuosikymmenten takaa. Kirkon vintillä on 
puolestaan oululaisen taiteilijan Susanna Puhakan pieni taidenäyttely. Keskiviikkona kirkossa vietetään 
Toivon Satama -nuorteniltaa klo 19 ja illan päättää klo 20 alkava Valon messu. Kirkasvalohoitoa 
sydämelle tarjotaan sanan, rukouksen ja ehtoollisen äärellä. Hyvä syy astua sisään kirkkoon ovat myös 
useat konsertti- ja musiikkitilaisuudet.

Kaksitoista
hetkeä -passio

Karjasillan kirkossa su 17.11. klo 18
Sävellys Seppo Paakkunainen

Sanat Eeva Vainio
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

Halki vuosisatojen
-virsilauluilta

Karjasillan kirkossa
pe 15.11. klo 19

Olli Linjama, urkusäestykset ja -improvisaatiot
Mieskuoro Weljet, esilaulu ja kuorosoolot

Virsi-illan päätteeksi kahvitarjoilu seurakuntasalissa
(3 euroa, Karjasillan kirkkokuoron hyväksi) 

Karjasillalta
kajahtaa -konsertti

Karjasillan kirkossa
ti 19.11. klo 19

Isänmaallista ohjelmistoa, mm. Sibeliuksen
Finlandia kuoron ja urkujen yhteisnumerona

Ilpo Laspas, urut
Cantio Laudis -kuoro, johtaa Olli Heikkilä

Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

Valon messu
Karjasillan kirkossa ke 13.11. klo 20

Valon messu on tunnelmallinen ja kotoisa kolmen 
vartin kirkkohetki sanan, rukouksen ja ehtoollisen 
äärellä. Marraskuun pimeissä arki-illoissa se tarjoaa

kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen.
Messun jälkeen teehetki seurakuntasalissa.

Maalla ja merellä
Susanna Puhakan maalauksia

Karjasillan kirkon vintillä 11.–17.11.

Susanna Puhakka on oululainen itseoppinut kuvatai-
teilija, joka aloitti öljyvärimaalauksen jo lapsena. Lap-

suudessaan hän maalasi usein eläimiä ja maisemia, kun 
taas myöhemmin hän kiinnostui ihmisen sisimmän 

maalaamisesta. Useimmiten hän pyrkiikin kertomaan 
tauluillaan tarinaa tai kuvaamaan tuntemuksia, joiden 

ilmaisuun sanat tuntuvat loppuvan kesken.
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11. 

14. 

12. 

15. 16. 

11. 

Karjasillan seurakunta

Tervetuloa Karjasillan kirkon 50-vuotisjuhlamessuun
sunnuntaina 17.11. klo 10

Karjasillan kirkkoa on sanottu nykyajan ihmisen kirkoksi. Onpa rautatien läheisyydessä sijaitsevaa kirkkoa 
nimitetty leikkisästi veturitalliksikin. Kynnystä ei ole. Voit astua suoraan kadulta sisään sellaisena kuin olet. 

Kirkko on palvellut vuosikymmenten ajan ja palvelee jatkossakin alueen asukkaita perhejuhlien 
viettopaikkana. Viikoittain siellä kokoontuu useita seurakunnan toimintaryhmiä. Kirkko on tunnettu 
myös erinomaisena konserttipaikkana. Karjasillan kirkko on tullut monille tutuksi ihmisen elämänkaareen 
sisältyvistä pyhistä hetkistä. Karjasillan kirkossa on jaettu iloa ja surua. On vietetty häitä ja hautajaisia. On 
juhlittu yhdessä joulua ja pääsiäistä. Joillakin on muistissa kirkon rakennusvaiheet. Myös kirkon rakentajia 
on vielä elossa. 

Meillä on suuri ilo kutsua teidät kaikki Karjasillan kirkossa kastetut, konfirmoidut ja vihityt, kirkon 
rakentamiseen osallistuneet ja rakentamista seuranneet sekä kaikki oululaiset ja kauempaakin Karjasillan 
kirkon 50-vuotisjuhlamessuun. Messun jälkeen nautimme seurakuntasalissa juhlakahvit. Tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.11.2013

Tekstaritupu auttaa kouluikäisiä
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
TakaLyötyn 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 
AnneMari 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 SillanpääPosio, 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

Oulujoen eläkeläiskerhot 
retkeilivät Raahessa

Oulun ev.lut. seu-
rakunnissa on tä-
nä syksynä aloi-
tettu tekstivies-

tein toimiva tukipuhelin-
palvelu Tekstaritupu, joka 
auttaa ja tukee kouluikäi-
siä tyttöjä ja poikia eri-
laisten elämänkysymys-
ten äärellä.

Koululaisen voi joskus 
olla vaikea kääntyä arka-
luontoisissa kysymyksis-
sä omien vanhempien tai 
opettajan puoleen. Teks-
taritupu on matalan kyn-
nyksen palvelu, jota kou-
lulaisen on helppo lähes-
tyä, kun jokin asia askar-
ruttaa mieltä. Kysymys 
voi koskea mitä aihetta 
vain. 

Kaikkiin tekstiviestei-
hin vastataan koulupäivi-
nä vuorokauden kulues-
sa. Vastaajina ovat kirkon 
nuorisotyön ammattilai-
set. Vastaajan nimi ei näy 
kysyjälle vaan kysymyksiin 
vastataan anonyymisti Tu-
pu-nimellä.

nalla. Lisätietoja palvelus-
ta löytyy osoitteesta www.
tekstaritupu.net.

tuhansia kysymyksiä 
ja vastauksia
Tekstaritupu käynnistyi 
vuonna 2004 Helsingis-
sä ja on laajentunut jo 50 
paikkakunnalle eri puolil-
le Suomea. Vuonna 2012 
Tekstaritupulle tuli yh-
teensä yli 7000 viestiä. Ky-
symykset koskivat muun 
muassa kasvamista ja ke-
hittymistä, seksuaalisuut-
ta, kaveri- ja seurustelusuh-
teita sekä ulkonäköä, terve-
yttä ja uskoa.

Oulun Tekstaritupu on 
ollut käytössä noin kuu-
kauden, ja se on vastaanot-
tanut jo useita kymmeniä 
viestejä.

Palvelua ylläpitävät Suo-
men ev.lut. kirkon seura-
kunnat ja sitä koordinoi 
PTK – poikien ja tyttöjen 
keskus.

www.tekstaritupu.net

Oulujoen seurakunnan eläkeläiskerhot kävivät retkellä Raahessa 17.10. Kerholaiset kävivät muun muassa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Kruununmakasiinissa museonjohtaja Eija Turunen kertoi Raahen historiasta. Saloisten seurakuntatalolla käytiin syömässä ja piipahdettiin 
Saloisten kirkossa.

Tekstaritupun numero 
Oulussa on 044 316 1700. 
Tekstaritupu vastaa vain 

tekstiviesteihin, ei puhe-
luihin. Palvelu toimii nor-
maalin tekstiviestin hin-

Ku va t :  E i j a  Rö n in g ,  A nna - M a i ja  S ä l k i ö
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KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 11.11. klo 13, Tahkokangas. Musiik
kia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 12.11. klo 17, Heinätorin seurakun
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten Olkkari-ilta ke 13.11. klo 17, Hei
nätorin seurakuntatalo. Kehitysvammaisille nuorille ai
kuisille (18–40v.). Musisointia kanttori Taina Voutilai
sen kanssa.
Perhepiiri to 21.11. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen lapsi. Kanttori Taina Vou
tilainen laulattaa.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 14.11. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 7.11. 
klo 13–14.30, Caritaskoti, Caritassali. Luemme raamat
tua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystä
vä on vastassa Caritaskodin pihalla klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri ti 12.11. klo 13–14.30, Caritakoti, Caritassali. 
Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Vieraana 
Näkövammaisten keskusliiton aluesihteeri Sinikka Män
tyjärvi. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas
kodin pihalla pääoven lähellä.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 8.11. klo 9–10.10, Diakoniset eri
tyispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seu
ran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää. jogurttia, tuore
mehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kian
to, p. 040 7564 022.
Naistenryhmän retki Vasamolle pe 8.11. klo 9–16, Va
samon leirikeskus. Ilmoittautuminen etukäteen ryh
mässä. 
Tavoiteryhmä ma 11.11. klo 14.30–16, Diakoniset eri
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans
sa kipuileville miehille ja naisille.
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset eri
tyispalvelut.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 10th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday School during the Eng
lish Service.
Englanninkieliset seurat su 10.11. klo 16 Pyhän Luuk
kaan kappelissa. Pyhäkoulu seurojen aikana.

Kansainvälisyys

Lähetys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten ilta to 7.11. klo 18 Haukiputaalla 
Wirkkulassa. Tule keskustelemaan ajankohtaisista ai
heista, juomaan kupposellinen kahvia ja viettämään ai
kaa hartauden äärelle. Lisätietoja: Elisa Manninen, eli
sa.manninen@evl.fi tai p. 050 5133 225. 
Taideryhmä pe 8.11. klo 16.30–18, Heinätorin seurakun
tatalo. Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä ke 13.11. klo 18–20, Heinätorin seura
kuntatalo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ul
koilua, hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan 
kruunaa hartaus. Lämpimästi tervetuloa!
Sarastus-kuoron harjoitus to 14.10. klo 18–20, Elohuo
ne. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamalla! Li
sätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729. 
Nuorten aikuisten leiri 23.–24.11. Isoniemen leirikes
kuksessa. Yli 18vuotiaille nuorille aikuisille. Ilm. 9.11. 
mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Hinta 21 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225 tai elisa.
manninen@evl.fi.

jÄrjESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
7.11. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Puolivälinkankaal
la, Menninkäisentie 6 C 28. 
OPKOn opiskelijailta la 9.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Luther luuttua soitti  luterilainen teologia ja musiikki, 
Johan Helkkula.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 11.11. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Yhteysilta: Ruko
usta, musiikkia, todistuksia ja kohtaamisia.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 13.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Laulellen taivaan tiel
lä, lauluseurat.
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 14.11. klo 19, Nii
na Oravalla Tapiontie 9 B 24, Kaijonharju. Niko Seppä.

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.
Raamattua ristiin rastiin pe 8.11. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Tuhlaajapoika, Pasi Kurikka.
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.

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

Seurakunta liikuttaa vauvasta vaariin

Evankeliumia 
koko keholle
Hintan seurakuntatalolla lauantaina 16.11.

Päivän ohjelma
klo 11–11.45 

Minä olen ihme! 
Tanssia ja liikettä vauvoille ja taaperoille

klo 12–13 
Gospel Gym ja liikuttava pyhäkoulu
Gospel Gym nostattaa hikeä pintaan Gospelhittien tahdis-
sa, mukaan oma alusta ja juomapullo. 
Samaan aikaan kirkkosalissa kuljetaan nasaretilaisen 
askelissa yli 4-vuotiaille poikien ja tyttöjen kanssa.

klo 13–14 
Pyhä Tanssi
Kehorukousta, rauhallista liikettä, rukousta ilman sanoja.

klo 14–14.30
Kehorukousta istuen
Tutut virret yhdistyvät liikkeisiin.

Päivään ovat tervetulleet kaikki asiasta kiinnostuneet!

Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 24.11. klo 12–14 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tilaisuus alkaa messulla klo 12, jonka jälkeen tarjolla 
on lounas ja kahvitarjoilu. Ohjelmassa on yhteislaulu
ja, musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa. 
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot perjantaihin 15.11.
 mennessä Heini Kemolalle, p. 040 5268 105 tai 
oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 14.11. klo 19

ortodoksisessa seurakuntasalissa,
Torikatu 74. Toim. isä Marko Patronen

ja ekumeeninen työryhmä. Kirkkokahvit.

Vartti Anja Porion ja Irja Askolan lyriikkaa 
Siiven suojissa ti 12.11. klo 12–12.15. 

Lukijana Juha Vähäkangas. 

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Raamattu-
luentosarja

Pyhän Tuomaan kirkossa
tiistaina 12.11. klo 18

Tuiran seurakunnan kappalainen Petteri Tuu-
los pohtii nykyihmisen vaikeutta ymmärtää 
Raamatun ajan oikeuskäsitystä. Musiikkina 
kuullaan jazz-virsisovituksia Harri Laakkosen 
(piano) ja Ari Kivelän (kontrabasso) voimin. 

Uudessa, keskustelevassa luentosarjassa 
pureudutaan harvinaisiin ja mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 19.11. 
ja 26.11.

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 15.11. mennessä: Asta 
Leinonen, p. 040 5747 157 ja Paula Kyllönen, p. 040 
7235 .

Leirit ja retket

Henki ja elämä -keskusteluillat:

Nuoruuden mahdollisuudet
tiistaina 12.11. klo 18–19.30 Maikkulan kappelissa,

Kangaskontiontie 9

Alustus: Yrjö Harju, rehtori
Kommenttipuheenvuoro: Juha Kivirasi, nuorisotyönohjaaja

Yrjö Harju on tehnyt elämäntyönsä lasten ja nuorten parissa. 
Hän kertoo käytännönläheisesti nuoruuden positiivisista 

mahdollisuuksista. Yksikin oikea aikuinen oikeassa paikassa 
voi muuttaa nuoren elämänsuunnan kokonaan.

Lastenhoito on järjestetty.

Henki ja elämä keskusteluilloissa kuullaan alustus 
ajankohtaisesta aiheesta ja keskustellaan siitä. 

Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.11.2013

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 10.11. klo 10, Ou
lun tuomiokirkko. Toimit
taa HannaMaija Ollanketo 
ja avustaa AriPekka Met
so. Kanttorina Péter Maros
vári ja urkurina Elias Nieme
lä. NMKY:n mieslaulajat, joh
taa Ahti Sepp. Kolehti Kirkon 
diakoniarahastolle. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 10.11. klo 14, Hei
nätorin seurakuntatalo. Toi
mittaa HannaMaija Ollan
keto ja kanttorina Péter Ma
rosvári.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 7.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anneli Kaup
pi.
Sana elää pe 8.11. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
13.11. klo 19, Oulun tuomio
kirkko. Tilaisuuden järjestää 
Oulun NNKY ja Sinapinsie
men ry.
Keskiviikkoseurat ke 13.11. 
klo 18, Vanha pappila. Ilkka 
Tornberg.
Lähetyspiiri to 14.11. klo 14, 
Vanha pappila. Paavo Moila
nen.
Torstain raamattupiiri to 
7.11. klo 13, Vanha pappi
la. Rovastinsali. AnnaMari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 7.11. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 9.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas
kanto.

Opettajien raamattupiiri 
ma 11.11. klo 16, Vanha pap
pila. 
Raamattupiiri ti 12.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä PohjoisPohjan
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 13.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta
talo. 
Torstain raamattupiiri to 
14.11. klo 13, Vanha pappi
la. Rovastinsali. AnnaMari 
Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 12.11. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Esa Nevala, Ti
mo Aho.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 12.11. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa
mupala alueen vähävaraisil
le ja työttömille
Työttömien ruokailu ke 
13.11. klo 11, Heinätorin seu
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 13.11. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 14.11. klo 
9–11, Elohuone. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 10.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä elämän 
suuria asioita kristilliseen us
koon ja rakastavaan Juma
laan tutustuen.Pyhäkouluun 
ovat tervetulleita kaikki yli 

4vuotiaat. Tätä pienemmil
le toivomme mukaan omaa 
aikusta. Myös koko perhe on 
tervetullut. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmottautua ja se on 
osallistujille maksuton.
Intiön perhekerho to 7.11 
ja 14.11. klo 10, Intiön seura
kuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
12.11.klo 10, Heinätorin seu
rakuntatalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä oman aikuisen kans
sa. Kerho alkaa yhteisellä 
hartaushetkellä. Hartauden 
jälkeen kahvitellaan, askar
rellaan ja leikitään. Päätäm
me kerhon lasten ja aikuisten 
yhteisellä hetkellä.

Nuoret
Yläkoululaisten pelikahvi-
la pe 8.11. klo 18, Vanhan 
pappilan kivijalka, seurakun
tien erityisnuorisotyön ti
lat. Biljardipöytä ja muut pe
lit odottavat sinua yläkou
luikäinen nuori! Tule viettä
mään mukavaa perjantaiil
taa yhdessä muiden nuorten 
kanssa. Illan vetäjinä ovat 
nuorisotyönohjaajat Käkkä
rä ja Mari, sekä runsas jouk
ko muita vapaaehtoisia vetä
jiä. Nähdään!
Avoimet ovet ke 13.11. 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 13.11. 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.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
ja 14.11. klo 10.30, Heinäto
rin seurakuntatalo. Kerhos
sa hiljennytään yhdessä, kes

kustellaan eri teemoista ja 
ajankohtaisista asioista. Kah
vitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 7.11. ja 
14.11. klo 12.30, Intiön seura
kuntakoti. Kerhossa hiljenny
tään yhdessä, keskustellaan 
eri teemoista ja ajankohtai
sista asioista. Kahvitarjoilu.
Tarinatupa ke 13.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Matalan kynnyksen raa-
mis to 7.11. klo 18, Jössensa
li, Asemakatu 6. Tervetuloa 
lukemaan ja ihmettelemään 
Raamattua yhdessä! Lisätie
toja: Jouko Lankinen, p. 044 
3161 577.

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
10.11. klo 10 kirkossa. Toimit
taa Martti Heinonen, saarna
Jari Flink, kanttorina Hannu 
Niemelä. Trio MeLeKo. Juma
lanpalvelus radioidaan Ra
dio Dein kautta, 106,9 MHz. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
7.11. klo 13 srkkeskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 13.11. klo 18 Mar
tinniemen srkkodilla. 
Perheiden kirpparipäivä la 
16.11. klo 11–13 Martinnie
men srkkodilla. Kirpparin li
säksi ohjelmassa lelunvaihto
pöytä, onnenpyörä, askarte
lua sekä kahvi ja mehutar
joilu. Pöytävaraukset to 8.11. 
mennessä kati.jussila@evl.fi 
tai Martinniemen kerhopu
helin: 045 1394 096.

Nuoret
Nuorten ilta pe 8.11. ja 15.11. 
klo 18 Vakkurilassa. Nuorten 
illoissa ollaan lyhyesti jonkin 
asian ytimessä, pelataan, po
ristaan ja hiljennytään. Tar
jolla on kahvia, mehua ja 
korppuja. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 13.11. klo 18.30 
Wirkkula. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta to 
7.11. klo 18 Wirkkulassa. Tule 
keskustelemaan ajankohtai
sista aiheista, juomaan kup
posellinen kahvia ja viettä
mään aikaa hartauden ää
relle. Lisätietoja: Elisa Man
ninen, elisa.manninen@evl.fi 
tai p. 050 5133 225.
Nuorten aikuisten leiri 23.–
24.11. Isoniemen leirikeskuk
sessa. Yli 18vuotiaille 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 11.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten
talolla, ke 13.11. klo 13 Kel
lon srkkodissa ja to 14.11. klo 
13 srkkeskuksessa. Kuljetus
pyynnöt diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 13.11. klo 
13 Martinniemen srkkodill
la, mukana ortodoksien tiis
taiseura.
Omaishoitajien ja heidän 

läheistensä kirkkopyhä Py
hän Tuomaan kirkossa 24.11. 
alkaen klo 12 messulla, jon
ka jälkeen ruokailu ja ohjel
mallinen tilaisuus. Ilm. 14.11. 
mennessä diakoniatoimis
toon ma klo 9–11, p. 044 
7310 232 tai Helena Seppä
selle, p. 040 5819 316. Kulje
tus järjestetään tarpeen mu
kaan.

Muut menot
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 12.11. klo 13 srk
keskuksen neuvotteluhuo
neessa.
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 13.11. klo 18 srk
keskuksen monitoimisalissa. 
Luku 20: Tuhatvuotinen val
takunta ja Viimeinen tuo
mio. Luennoitsijana pastori 
Martti Heinonen.  
Haukiputaan seurakunta 
järjestää sururyhmän. En
simmäinen kokoontuminen 
to 14.11. klo 18 srkkeskuk
sen monitoimisalissa. Lisä
tiedot Helena Seppänen, p. 
040 5819 316 ja Jari Flink, p. 
050 3215 472.
Lukupiiri ma 18.11. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Keskuste
lua Pauliina Rauhalan kirjas

Soppa- ja myyjäispäivä 
keskiviikkona 13.11. klo 10–16 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Kasvissosekeitto, leipä, juoma ja 
pannukakkukahvit 7 €. 

Kahvi tai tee ja pannukakku 3 €. 
Myytävänä Silmukkalaisten ja muiden vapaaehtois

ten tekemiä sukkia, lapasia, myssyjä yms. 
Tuotto Olavi ja Riitta Heinon työlle Malawissa.

Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden läheisille 
sunnuntaina 17.11. Oulussa.
Kokoontuminen Rotuaarin pallolle klo 17.30. Kulkueen 
päätteeksi Intiön hautasmaalla kahvitarjoilu/hartaus ja 
keskustelumahdollisuus Kajaanintie 1.
Haukiputaalainen, jos olet kiinnostunut yhteislähdöstä 
linjaautolla itse maksaen, ilmoittaudu/ kysy lisätietoja 
diakonissa Heli Puuperältä, p. 040 5898 362. Mukana ta
pahtumassa on sairaalapastori MarjaLeena Tahkola ja 
Mielenvireydestä Aija Syväkangas.

Urkumaraton 
perjantaina 8.11. kirkossa klo 20–21: 

Kaisa Säkkinen, Elias Niemelä ja Risto Ainali. 
Seurakuntakeskuksessa klo 21–23: 

Raakel Pöyhtäri, LauriKalle Kallunki ja 
Christian Ahlskog. 

Tarjoilua srkkeskuksessa. 
Vapaa pääsy. Liittyy Haukipudaspäiviin.

VALOA HAUKIPUDAS! 
perjantaina 8.11. klo 18–23.30 
Haukiputaan kirkkorannassa. 

Light Zoo ja lyhdyt klo 18–23.30. 
Liekkiryhmä Tulikukka esiintyy klo 19 ja 19.30. 

Tapahtuma on osa Haukipudaspäivien ohjelmaa. 
Tarjolla kuumaa mehua!
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Puttaan Tuvan vapaaehtois-
ten kokous pe 8.11. klo 11 
Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–14. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemas
ta, tekemään käsitöitä tai lu
kemaan lehtiä. Kahviosta voi 
ostaa päiväkahvin, teen tai 

mehua. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
isänpäiväseurat su 10.11. klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 13.11. 
klo 18.30 Raakel ja Pekka 
Pöyhtärillä, Ukurantörmä 5, 
Kello: huutokauppaompelu
seurat pe 8.11. klo 18.30 ry:llä, 
isänpäiväseurat su 10.11. klo 
17 ry:llä, Jokikylä: toiminta
torstai to 7.11. klo 18 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 10.11. klo 10, Kar
jasillan kirkko. Toimittaa Lii
sa Karkulehto, avustaa Mar
jukka Hamari, kanttorina Ee
va Holappa. Messumusiikissa 
avustaa Eläkeläisliiton kuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 10.11. klo 10, Kas
tellin kirkko. Toimittaa Ju
ha Vähäkangas, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Pauliina 
Stenudd. Kirkkokahvit.
Messu su 10.11. klo 12, Kau
kovainion kappeli. Toimit
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Marjukka Hamari, kanttori
na Pauliina Stenudd. Kirkko
kahvit. 
Perhemessu su 10.11. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi
tus.
Aikuisrippikoulun konfir-
maatiomessu su 10.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Olavi Mäkelä, kant
torina Eeva Holappa. Kirkko
kahvit.
Valon messu ke 13.11. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jenni 
Koskenkorva. Kanttorina Ju
ha Soranta.

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamat-
tupiiri to 7.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 7.11. ja 
14.11. klo 18, Maikkulan kap
peli. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 12.11. klo 12, Kastel
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
13.11. klo 18, Karjasillan kirk
ko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 14.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 8.11. klo 18, Kas
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 14.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Majakkasaari -Isänpäivän-
konsertti su 10.11. klo 16, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi
tus
Virsilauluilta pe 15.11. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. il
moitus.
Kaksitoista hetkeä -passio 
su 17.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Konsertti ti 19.11. klo 19, 
Karjasillan kirkko. ks. ilmoi
tus.

Diakonia
Aamupuuro to 7.11. ja 14.11. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus. Ajan 
voi varata maanantaisin klo 
9–11 joko puhelimitse, p. 044 
3161 579. tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 11.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 12.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluateria to 5.12. klo 
12, Karjasillan kirkko. Ks. il
moitus.

Lähetys
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
12.11. klo 17.30, Kaukovaini
on kappeli.  

Lapset ja lapsiperheet
Puistopyhäkoulu Metsokan-
kaalla ti 12.11. klo 9.30, Koti
metsän leikkipuisto. 
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou
lunseurakunnat.fi/perheta
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 7.11. klo 17, Pyhän Andre
aan kirkko. 
Karjasillan seurakunnan en-
simmäisen ja toisen vuoden 
isosten yhteinen koulutus-
leiri pe–su 8.–10.11., Juuman 
leirikeskus. Mukaan mahtuu 
20 toisen vuoden isosta, jo
ten ole nopea jos haluat juu
ri tälle syksyn ensimmäiselle 
leirille! Lisätietoja voit roh
keasti kysellä Jenniltä, p. 044 
3161 452. 
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 13.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus. 
 

Muut menot
Henki ja elämä -keskuste-
luillat: Nuoruuden mah-

dollisuudet ti 12.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi
tus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 11.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 11.11. 
klo 13, CaritasKoti, juhlasali. 
Seurakuntakerho ti 12.11. 
klo 14, Höyhtyän palvelukes
kus. 
Eläkeläiskerho to 14.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Leirit ja retket
Ks. ilmoitus.

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria
  torstaina 5.12. klo 12 Karjasillan kirkossa. 

Karjasillan seurakunnan alueella asuville. Tilaisuus 
järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Il
moittautuminen (nimi, osoite, puh.nro ja erityisruoka
valio) pe 22.11. mennessä Marjukka Hamarille, p. 040 
5752 710 tai marjukka.hamari@evl.fi. 

Majakkasaari - 
isänpäiväkonsertti

sunnuntaina 10.11. klo 16 Karjasillan kirkossa. 

Ynnin puhallinyhtyeen Vaskiveikot pitävät Isänpäivänä 
35vuotisjuhlakonsertin, 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 5e. Kahvitarjoilusta vastaavat 
Vaskiveikot. Järjestää Karjasillan seurakunta.
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Perhemessu
sunnuntaina 10.11. klo 12 Maikkulan kappelissa. 

Toimittaa Maija Konttinen, avustavat Katja Ylitalo, 
Juha Kivirasi, Riitta Yliluoma ja joukko seurakunta
laisia, kanttorina Riitta Piippo. Perhemessun jälkeen 
kakkukahvit, isänpäiväaskartelua ja taidepyhisläisten 
taidenäyttely.

Äiti–lapsi-leiri
29.11.–1.12. Juuman leirikeskuksessa.

Tervetuloa aloittelemaan adventinaikaa äiti–lapsilei
rille! Leirillä on mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon 
ja ulkoiluun. Palatessa vietämme Käylän kirkossa yh
teistä juhlaa, adventin perhemessua. Hinta aikuisilta 
50 €, 4–18vuotiailta 35 €, alle 4vuotiaat ilmaiseksi. 
Sisaralennus 25 %. Leirin hintaan sisältyvät linjaau
tokuljetus, majoitus, täysihoito ja tapaturmavakuu
tus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille sekä palates
sa ruokailu Taivalkosken ABC:llä. Ilmoittaudu ajalla 5.–
15.11. lapsityönohjaaja Marjaana Lassille, p. 040 574 
7108. Lisätietoja: marjaana.lassi@evl.fi. Etusijalla Kar
jasillan seurakunnan alueella asuvat perheet. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille 
pe–su 29.11.–1.12. Isoniemen leirikeskuksessa. 

Leirille lähdetään perjantaina klo 18 Pyhän Andreaan 
kirkolta.  Leiri loppuu ensimmäisenä adventtisunnun
taina Pyhän Andrean kirkon messuun, joka (alkaa klo 
12 ja) päättyy noin klo 13. Messuun ovat tervetulleita 
myös leiriläisten läheiset.  Kirkossa jatkuu perhemes
sun jälkeen Lyhtytapahtuma jossa on monenlaista mu
kavaa tekemistä koko perheelle. 
Leirille mahtuu vielä muutama lapsi, sinne otetaan 
yhteensä 20 lasta. Leiri maksaa 30 euroa, se sisältää 
kyydityksen, ruoat ja majoituksen omilla lakanoilla. 
Ilmoitathan ruokaaineallergiasi mahdollisimman pi
an. Lisätietoa nuorisotyönohjaaja Katja Ylitalo, p. 040 
5747 147, katja.ylitalo@evl.fi.

Karjasillan kirkon
JUHLAVUOSI

Su 28.4. klo 10  Perinnemessu ja Oulu 1800-
 luvun lopulla -valokuvanäyttely 

Ti 7.5. klo 12  Urkuimprovisaatioita, 

 Mikko Korhonen

Ma 13.5. klo 19  Konsertti ”Kukkivat omena- 

 puut”, Cantio Laudis -kuoro,  

 jousiyhtye sekä urut

Ti 21.5. klo 18  Urkukertomus lapsille 

 ”Viisi leipää ja kaksi kalaa”

Su 26.5. klo 20  Konsertti Mieskuoro Weljet, 

 baritoni Aarne Pelkonen sekä  

 Juho Alakärppä, piano

Kesän iltamusiikit

Ti 4.6. klo 20  Peter Marosvari, urut

Ti 18.6. klo 20  Henna-Mari Sivula, laulu ja 

 Lauri-Kalle Kallunki, urut

Ti 30.7. klo 20  Raakel Pöyhtäri, urut

Ti 13.8. klo 20  Marko Hakanpää, urut

Ti 27.8. klo 20  Christian Ahlskog, urut

Juhlaviikko
Pe 15.11. klo 19  Virsilauluilta ”Halki vuosi- 

 satojen”, Olli Linjama, urut  

 sekä Mieskuoro Weljet

Su 17.11. klo 10  Kirkon vihkimisen 
 muistopäivän messu 

Su 17.11. klo 18  Passio ”Kaksitoista hetkeä”, 

 säveltänyt Seppo Paakkunainen

Ti 19.11. klo 19  Konsertti ”Karjasillalta 

 kajahtaa”, Ilpo Laspas, urut ja  

 Cantio Laudis -kuoro 

Pe 22.11. klo 19  Urkumaraton ”Virtuoosit  

 vauhdissa”, Gunnar Idenstam,  

 Kalevi Kiviniemi ja Pétur Sakari

Ilpo Laspas Karjasillan kirkkokuoro Mieskuoro Weljet Gunnar Idenstam Aarne Pelkonen

Kalevi Kiviniemi Urkukertomus Cantio Laudis Perinnemessu Olli Linjama

Virsilauluilta 
perjantaina 15.11. klo 19, Karjasillan kirkossa. 
Virsilauluilta "Halki vuosisatojen". Yhteislaulua, uruissa 
Olli Linjama, esilaulajana Mieskuoro Weljet. Olli Linja
ma improvisoi alku, väli, ja loppusoittoja virsien edus
tamien aikakausien tyyliin. Yhteislaulujen lisäksi mies
kuoro Weljet laulaa muutaman soololaulun. Lauluillan 
päätteeksi kahvitarjoilu seurakuntasalissa (3 €, Karjasil
lan kirkkokuoron hyväksi).

Kaksitoista hetkeä -passio 
sunnuntaina 17.11. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Säveltänyt Seppo Paakkunainen. Kuorolle, solisteille ja 
orkesterille sävelletty teos. Soitinkokoonpanoon sisäl
tyvät perinteisten orkesterisoittimien lisäksi Karjasillan 
kirkon kahdet urut (parvella olevat uudet pilliurut se
kä kuoriosan sähköurut) ja flyygeli. Teoksen toteutuk
sesta vastaa Karjasillan seurakunta sekä Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu. Ohjelma 10 €.

Konsertti "Karjasillalta kajahtaa" 
tiistaina 19.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Ilpo Laspas, urut ja Cantio Laudiskuoro. Isänmaallista 
ohjelmistoa, mm. Jean Sibeliuksen Finlandia sekä Os
kar Merikannon koraalifantasia "Oi Herra, siunaa Suo
men kansa" urkujen ja kuoron yhteisnumerona, sekä ur
kuimprovisaatioita. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Leirit ja retket

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona 13.11. klo 18 

poikkeuksellisesti Karjasillan kirkossa. 

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat 
matkaajat Suuren Majakan valoon! 

Nuortenillan aikana on mahdollisuus ihan vaan 
olemiseen, pelailemiseen, kahvitteluun, 

musisointiin ja muiden kanssa jutusteluun. 
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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 7.–14.11.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 10.11. klo 10, Oulu
joen kirkko. Toimittaa Pent
ti Kortesluoma, avustaa Ilk
ka Mäkinen, kanttorina Lau
ri Nurkkala.
Messu su 10.11. klo 12, Hin
tan seurakuntatalo. Toi
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 10.11. klo 12, Ylikii
mingin kirkko. Toimittaa Ilk
ka Mäkinen, kanttorina An
ja Hyyryläinen. Kirkkokahvit 
kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 
10.11. klo 10, YliIin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokahvit.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo
udellisissa asioissa maanan
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön

tekijään.
Diakonian aamu ma 11.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu
rakuntatalo. Tarjolla maksu
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 12.11. klo 
9–10, Ylikiimingin seurakun
tatalo. 
Diakonian aamu ti 12.11. klo 
9.30–10.30, YliIin seurakun
tatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku
koulut, pyhäkoulu, perheker
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot, Musiikki
leikkikoulu.

Seniorit
Torstaikerho to 7.11. klo 11, 
YliIin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 7.11. 

jumalanpalvelukset
Messu su 10.11. klo 10 kirkos
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Jaana Kontio, kant
torina Sari Wallin.
Messu su 10.11. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustaa Jaana 
Kontio, kanttorina Sari Wal
lin.
Suomalainen 
messu- sanaju-
malanpalve-
lus  ke 13.11. 
Srkkeskukses
sa klo 18. Mu
kana Seija He
lomaa, Tuomo 
Nikkola ja Ruska
kööri. Kahvitarjoi
lu lähetyksen hyväksi. 
Lämpimästi tervetuloa!

Hartauselämä
Raamattupiiri to 7.11. klo 10 
Montinsalissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 puhe
limitse, 040 7008 151 tai säh
köpostilla.
Juttunurkka ma 11.11 klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai
kenikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 11.11. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 11.11. 

klo 10–11 Kolamäen kerho
huoneella.
Diakoniapiiri ma 11.11. klo 
13–14.30. Vierailemme Pih
lajarannassa.
Porinapiiri ma 11.11. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella.
Kotirinteen Juttupiiri ti 
12.11. klo 13–15. Mäntykuja 

2, kerhohuone.
Naisten kasvuryh-

mä to 14.11. klo 
14 Suvelassa.
Yhteisvas-
tuustartti to 
14.11. klo 12
17 Haukipu

taan seura
kuntakeskuk

sessa. Ilmoittau
tumiset Erjalle per

jantaihin 8.11. mennessä 
0400 775 164. Voidaan järjes
tellä myös yhteiskyydityksiä. 
Tervetuloa mukaan!
Omaishoitajien ja heidän lä-
heisten kirkkopyhä su 24.11. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir
kossa, Mielikintie 3 Oulu. Ilm. 
ja ruokavaliot pe 15.11. men
nessä. Jaana Kontio, p. 040 
5793 248.

Lähetys
Lähetyssihteeri Kirsi Paavo-
la on koulutusmatkalla Tan-
saniassa 4.–17.11. Kaikki yh
teydenotot tänä aikana lähe
tystyöstä vastaavalle kappa
laiselle Seija Helomaalle, p. 
040 5793 245.
Lähetyspiiri 12.11. klo 13 
Montinsalissa. Seija Helo
maa.  
                  

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla. 7.11. 
ei harjoituksia. 
Ruskakööri pe 8.11. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki Jäälin kappelil
la torstaisin klo 12.30–15. Il
moittautumiset parkkiin ma
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374/ lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtil
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaina 
7.11 illalla klo 18–20. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil
lä tiistaisin klo 9.30–11, Jää
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Ilta perheille to 7.11. klo 18–20 
Jäälin kappelilla. Ks. ilmoitus.
Pyhäkoulu su 10.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila 
Jäälin kappelilla perjantaina 
8.11. klo 18.30–22.
Nuorten sählyvuoro Alaky
län koululla maanantaisin 
klo 18–19.
Nuorten musiikkiryhmä 
Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 18–20.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 10.11. 
klo 17 seurat ja uusien siio
ninlaulujen lauluilta ry:llä. 
Petri Kulmala.

Neulansilmä 
torstaina 7.11. ja 21.11. klo 17–19 
Hönttämäen seurakuntatalossa. 

Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho on 
tarkoitettu kaikenikäisille käsitöistä kiinnostu

neille suomalaisille, maahanmuuttajanai
sille ja tytöille. Tule tutustumaan uusiin 

ihmisiin ja kulttuureihin – voit tulla 
mukaan oppimaan ja opettamaan! 

Lisätietoja: Katja Haipus, p. 044 
3161 459 ja Sari Meriläinen, p. 

040 5583 294.

klo 14, Hoikantien palvelu
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 11.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 11.11. 
klo 13, Hintan seurakunta
talo.
Porinakerho ma 11.11. klo 
10–11.30, Vanhusten talon 
kerhohuone.
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 10, Huonesuon seura
kuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun
tatalo. 

Lähetys
Piispankamari pe 8.11. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka
mari.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.11. klo 18.30, Myllyo
jan seurakuntasali. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 7.11. ja 14.11. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ohjelmassa 
yhteislaulua, Chimes soitti
milla soittoa.

Muut menot
Fransupiiri ti 12.11. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata
lo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
13.11. klo 17, Hintan seura
kuntatalo. 

Suomalainen messu 
Keväällä hyvän vastaanoton saanut Lasse Heikkilän 
Suomalainen messu on taas kuultavana ke 13.11. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Seurakuntamme Ruskakööriä johtaa Tuomo Nikkola. 
Risto Ainali toimii säestäjänä ja Seija Helomaa 
huolehtii papin osuuksista. 
Keräämme kolehdin oman seurakunnan lähetystyön
hyväksi ja juomme lopuksi iltakahvit. Tervetuloa!

Sanan ja Rukouksen ilta 
keskiviikkona 20.11. klo 18 Jäälin kappelilla. 

Mukana evankelista Pirkko Vesavaara. 
Illan aikana mahdollisuus sielunhoitoon 
ja rukoukseen.  Kahvitarjoilu!

Ilta Perheille
torstaina 7.11. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 
Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Kirkkoherran-
virasto on kiinni 

15.11. viraston 
muutostöiden 

vuoksi.

tiistaina 12.11. klo 18 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Ilta ennakkoluuloista ja suvaitsevaisuudesta. 
Järjestäjinä opiskelijaryhmä 

Diakoniaammattikorkeakoulusta.

2.–6.-luokkalaisten 
varhaisnuorten kuoro 
keskiviikkona 13.11. klo 15.45.–16.45

Heikkilänkankaan seurakuntakodissa.

Tervetuloa laulamaan keskiviikkoisin, 
kuoron johtajana toimii Heidi Pesonen. 

Lisätietoja: heidi.pesonen@evl.fi.

Lähetysilta 

Ku vas s a Ru ska kö ö r i
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Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

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

We x i  S av i j o k i

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Enni Sofia 
Elisabet Pelkonen, Iida Alina 
Soikkeli.
Haukipudas: Alisa Sini Hele
na Tapio, Beeda Amanda Au
rora Muuri, Aada Juulia Vah
tola, Peetu Veikka Eemeli 
Ahola, Hertta Amanda Lou
hela, Kaapo Veikko Aukusti 
Keränen, Saana Fanni Helena 
Ahola, Konsta Aaron Paaso.
Karjasilta: Isla Emma Elisa 
Appel, Emma Amanda Autio, 
Kasper Olavi Kantola, Daniel 
Mikael Keränen, Emil Johan
nes Korpela, Nooa Alexan
der Kuusela, Sofia Arianna 
Kälkäjä, Kasper Matias Mä
kelä, Jami Antero Oliver Oja
la, Venla Aino Helena Paana
nen, Niklas Vilhelm Pokela, 
Veikka Vesa Pietari Risteelä, 
Joona Aleksi Runsten, Mette 
Adalmiina Vuorma.
Kiiminki: Aaro Johannes Kor
pi, Lenni Daniel Koopman, 
Sofia Ida Adalmiina Isoniemi.
Oulujoki: Reima Verneri 
Arffman, Samu Julius Kan
gasKontio, Ellinoora Linnea 
Lahtela, Aarte Eino Ensio 
Moilanen, Ronja Maria Hele
na Määttä, Helmi Ellen Oivo, 
Niila Pekka Edvart Peiramo, 
Vertti Vilhelmi Siurua.
Oulunsalo: Oula Aabram 
Koskela.
Tuira: Markus Kwame Badu, 
Aada Elle Elisabeth Ervasti, 
Luka Mikael Hirvonen, Janina 
Katariina Hyrynkangas, Leevi 

Hermanni Kilpeläinen, Kaisla 
Katariina Koskela, Peetu Ju
hani Laurila, Leo Eemeli Mäl
linen, Milla Eeva Marita Nie
minen, Viljami Veikko Aatos 
Parkkisenniemi, Justus Ilma
ri Pernu, Petrus Onni Vilhelm 
Saarela, Alvar Eero Agapee
tus Vähäkangas.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa Kalervo 
Kärkkäinen ja Jarna Kaarina 

Lassila.
Karjasilta: AriPekka Ronkai
nen ja Jenna Mira Sofia Lei
nonen.
Oulujoki: Yrjö Heikki Kuha ja 
Irma Elisa Pohjola.
Oulunsalo: Janne Antti Pet
teri Elsilä ja AnnaRiitta Viro.
Tuira: Matias Samuli Määttä 
ja Mirva Terttu Peltokangas.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Laura Kyllik

ki Bäf 80, Aino Esteri Seppä
nen 91, Taisto Johannes Sep
pänen 73.
Kiiminki: Eeva Annikki Tak
kinen 84, Martti Eemeli Puit
ti 76.
Tuira: Salli Marjatta Aitto
koski 80, Martta Sofia Her
netkoski 89, Niilo Vilhelmi 
Määttä 63, AnttiJuho Valt
ter Väliahde 37.

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

jumalanpalvelukset
Messu su 10.11. klo 10 kir
kossa. Toimittaa Satu Krei
viPalosaari, kanttori Tuomo 
Kangas, avustaa Outi Ääre
lä, laulu.

Hartauselämä
Hartaus to 7.11. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluoma
Kyläkamari ke 13.11. klo 11, 
Toimitalo, 2 II krs.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
13.11. klo 12, toimitalo, Vat
tukuja 2. Taru Pisto.
Hartaus ke 13.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen
suu.

Diakonia
Työttömien ja vähävarais-
ten Jouluateria ke 11.12. klo 
15, Oulunsalon seurakunnan 
toimitalo. Ks. ilmoitus

Musiikki ja kulttuuri
Voi mikä riemu! Pekka Si-
mojoen konsertti ke 20.11. 
klo 19–20.15, Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoron harjoituk
set keskiviikkoisin klo 17–18 
Oulunsalon kirkossa. Kou
luikäistenkuoro. Voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus
telut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453 857.
Mieskuoron harjoitukset  
keskiviikkoisin klo 18–19.30 
Oulunsalon kirkossa. Tiedus
telut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453 857.
Musiikkikerho alakouluikäi
sille torstaisin klo 15–16 Re
pussa.

Lähetys
Lähetysilta ke 13.11. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 7.11. ja 14.11. 

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.

klo 9–10.30, Vattukujan ker
hopiste. 
Repun perhekerho ti 12.11. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
12.11. klo 9.30–11, Työväen
talo/Kylä talo. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 7.11. klo 
11, toimitalo, Vattukuja 2. Sa
tu KreiviPalosaari.
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Sauli Tuuli.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Miesten ne
liö: lauluilta kirkossa 8.11. 
klo 19 iltakahvit Sympaalin 
asemalla n. klo 20. Seurat 
su 10.11. klo 16 Juha Alanko, 
Jorma Vuorma. Lauluseuro
ja kodeissa; ti 12.11. klo 18.30 
Karhuoja; lampisella, Ranta
tie.

Miehen virsi!
Miesten virsilauluilta 
perjantaina 8.11. klo 19

Oulunsalon kirkossa.

Mukana mieskuoro. 
Virsilauluilta sisältyy 

Oulussa järjestettävään 
miesten viikon 

ohjelmaan.

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria 
  keskiviikkona 11.12. klo 15 Oulunsalon seurakunnan 
toimitalossa. Diakonian perinteinen jouluateria on tar
koitettu Oulunsalon työttömille ja vähävaraisille per
heille ja henkilöille. Ilmoittautuminen ja ruokaallergi
at diakonissa Riitta MarkusWikstedtille viimeistään ma 
2.12. mennessä, p. 044 7453 848. 

Laitakaupungin loisteessa – 
Entisajan joulumarkkinat
La–su 16.–17.11. klo 11–16 suunnistusta kirkon ympäris
tössä: käy auttamassa Kirkonrotta Kalevia. Suunnistuk
sen aloituspaikan löydät toimitalon edestä.
Diakoniatyölle voi halutessaan lahjoittaa vähävaraisille 
perheille jouluna annettavia neuleita, sukkia ja lapasia, 
aikuisille ja lapsille. Keräyskori on Käsityökerhon edes
sä pihalla.
SPR:n Terveyspointinväki tavattavissa Toimitalolla päivä
kerhotilan aulassa. Lepomahdollisuus järjestetään. Ter
veyspointissa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja tavat
tavissa ensiapuryhmän tukena. 
Teemat: Terveellinen ravinto, Kalanmaksaöljystä moni
puolisiin Dvitamiinivalmisteisiin.  Tuoteesittely. Lasten 
tapaturmat ja niiden ehkäisy. Päiväkerhotilassa luetaan 
lapsille satuja. 

Laura Närhi 
KappeLivessä
KappeLive -sarja viettää 5-vuotisjuhlaansa laulaja 
Laura Närhen joulukonsertin merkeissä lauantaina 7.12. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. Luvassa on Lauran ja 
yhtyeen tulkitsemia tunnelmallisia joululauluja.

Laura ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on julkaissut 
kaksi suuren suosion saavuttanutta sooloalbumia. 
Hänen tunnetuimpia hittejään ovat Tämä on totta, 
Mä annan sut pois, Hetken tie on kevyt ja Siskoni. 
Laura on yksi huippusuositun Vain elämää -ohjelman 
2. tuotantokauden artisteista.
Konserttiin on vapaa pääsy.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

to 21.11. klo 18 Caritastalolla, Pappilantie 5. Tervetuloa.

w w w. sxc . H u /  H id d e n
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Elämältä se maistuu – 
ilta vanhemmuudesta 
perjantaina 15.11. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelin
seurakuntasalissa (Yliopistokatu 7). 

Puhujana on helsinkiläinen pastori Elina Koivisto, jo
ka on syyskuussa julkaissut kasvatustieteen maisteri ja 
tietokirjailija Aila Wallinin kanssa kirjan "Elämältä se 
maistuu – keskustelukirjeitä äitiydestä ja vanhemmuu
desta." Elina on nykymitoissa suurperheen äiti. Hän 
tahtoo rohkaista kaikkia vanhemmuuden haasteissa 
luottamaan itseensä ja turvautumaan tarvittaessa toi
siin. Illan musiikista vastaa Mikko Salmi. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy. Lastenhoito on järjestetty.

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 10.11. klo 10, Tui
ran kirkko. Toimittaa Jaak
ko Syynimaa, avustaa Anna
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 10.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Pirjo Män
tyvaara, Pertti Haipola, hai
tari. Pyhäkoulu saarnan aika
na. Isänpäivän kakkukahvit.
Messu su 10.11. klo 12, Pa
teniemen kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttori
na Tommi Hekkala. Pyhäkou
lu saarnan aikana.
Messu su 10.11. klo 12, Py
hän Tuomaan kirkko. Toimit
taa Pasi Kurikka, ehtoollisa
vustajana Elina Vieru, kant
torina Pirjo Mäntyvaara.
Psalmimessu, Sanan ja lä-
hetyksen iltakirkko su 10.11.
klo 17, Pyhän Tuomaan kirk
ko. Toimittaa Tapio Pokka. 
Nuorten soitinryhmä. Kirk
kokahvit.
Iltamessu su 10.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Raakel Pöyhtä
ri. Messussa Taize lauluja ja 
hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 13.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An
naLeena Häkkinen, kantto
rina Pirjo Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 13.11. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 7.11. ja 
14.11. klo 12.30, Tuiran kirk
ko. Vetäjänä Riitta Louhelai
nen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 7.11. ja 14.11. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat to 7.11. klo 19, Py
hän Luukkaan kappeli. Olavi 
Voittonen, Veli Tuomivaara.
Miestenpiiri ti 12.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Lauluilta, Arvo 
Ågren. Miehet ja naiset lau
lamaan.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
13.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik
ka p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 13.11. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. 

Diakonia
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. 
Työttömien ateria to 7.11. ja 
14.11. klo 12, Rajakylän seu
rakuntakoti. Työttömien ate
ria Rajakylän seurakuntako
dilla torstaisin klo 12. 
Työttömien ruokailu pe 
8.11. klo 12–13, Pyhän Luuk
kaan kappeli. Maittava lou
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va
paaehtoiset. Lisätietoja dia
konissa Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Myyjäiset la 9.11. klo 11–13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. il

moitus.
Juttutupa ma 11.11. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel
la ja aamupalalla kappelilla! 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Työttömien aamupala ma 
11.11. klo 10, Rajakylän seu
rakuntakoti. Työttö
mien aamupala 
Rajakylän seu
rakuntakodilla 
maanantai 
aamuisin. 
Aamupala 
ilmainen. 
Juttutupa ma 
11.11. klo 11–
12.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Kes
kustelua Raamatusta. Muka
na pastori AnnaLeena Häk
kinen.
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 13.11. klo 10, Tuiran Kirk
ko, seurakuntasali. Työttö
mien ja vähävaraisten eläke
läisten aamupala Tuiran kir
kolla keskiviikkoisin klo 10–
11. Ateria ilmainen. Paikalla 
Sami Riipinen ja Paula Kyllö
nen.

Lähetys
Puutyökerho ma 11.11. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 11.11. klo 
14, Tuiran kirkko. Vieraana 
nimikkolähetit HannaMarja 
ja Ville Typpö.
Käsityökahvila ti 12.11. 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.
Elämältä se maistuu – ilta 
vanhemmuudesta Pyhän 
Luukkaan kappelissa seura
kuntasalissa pe 15.11. klo 19. 
Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuortenilta to 7.11. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisoti
la. Nuortenilta on teemalli
nen ilta yläkoulu ja lukioi
käisille nuorille. Illoissa mu

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.11.2013

Olet 
lämpimästi 

tervetullut kaikkiin 
seurakuntamme 

tapahtumiin!

kana nuorisotyönohjaaja. 
Ohjelmallinen osuus, jutus
telua ja hiljentymistä sanan 
äärellä. Lisätietoja vs. nuori
sotyönohjaaja Sanna Parkki
nen, p. 050 3408 982, sanna.
parkkinen@evl.fi.
Nuorten yökahvila pe 8.11. 
klo 19.30–23, Tuiran kirkon 

nuorisotila. Yökah
vila tarjoaa haus

kaa yhdessä
oloa, pelai
lua ja pien
tä purtavaa 
yläkoulu ja 
lukioikäisil

le. Mukana il
lassa seurakun

nan työntekijä ja 
yökahvilaohjaajia. Il

ta on päihteetön, savuton ja 
energiajuomaton. Lisätietoja 
vs. nuorisotyönohjaaja San
na Parkkinen, p. 050 3408 
982, sanna.parkkinen@evl.fi.
Isoskoulutus su 10.11. klo 
15–18, Tuiran kirkon Suvan
tosali. Isoskoulutuksessa ih
metellään mitä on olla iso
nen. Luvassa tiukkaa asi
aa isosuudesta hauskanpi
toa unohtamatta. Tapaami
set kerran kuussa Tuiran kir
kolla. Lisätietoja antaa nuo
risotyönohjaaja Marja Mane
lius, p. 040 5245 944 tai mar
ja.manelius@evl.fi.
Nuorten avarit ke 13.11. klo 
18–21, Tuiran kirkko, nuori
sotila. Nuorten avoimet ovet 
eli avarit on yläkoulu ja luki
oikäisille nuorille tarkoitettu 
yhteinen illanvietto. Avareis
sa on mahdollisuus pelailla, 
jutella, tutustella uusiin ih
misiin tai oleskella. Paikal
la on aina kaksi ohjaajaa. Li
sätietoja vs. nuorisotyönoh
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982, sanna.parkkinen@
evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13–14.30, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 7.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo
maan kirkko. Kerhossa mu
kana diakoniatyöntekijä Päi
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Palokan Palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 7.11. 
klo 13.30–15, Palokan Palve
lukeskus. Paikalla Tuiran seu
rakunnan kappalainen Pette
ri Tuulos ja diakoni Heli Mat
tila.
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo
maan kirkko. Kerhossa mu
kana diakoniatyöntekijä Päi
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 21.11. 

Keskustelu-kohtaamisilta
tiistaina 12.11. klo 18.30
Pyhän Luukkaan kappelin takkahuoneessa.

Kaikille avoin juttuilta. Porinaryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa. Ryhmässä mukana pastorit Riitta Louhe
lainen ja Jukka Kolmonen.

w
w

w
.sxc.h

u / R
afael M

arch
esin

i

klo 13.30–15, Tuiran kirk
ko. Laulamme yhteislaulu
ja, kahvittelemme ja lopuk
si hartaus. Mukana kantto
ri Pirjo Mäntyvaara ja Paula 
Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 14.30, Rajakylän seura
kuntakoti.

Muut menot
Seurakunta liikuttaa vau-
vasta vaariin la 16.11., Hin
tan seurakuntatalo. Ks. il
moitus sivulla 15.

Vanhusten adventtileiri
pe–su 29.11.–1.12. Suvelan leirikeskuksessa.

Lähde mukaan virkistäytymään luonnon keskelle ja 
hiljentymään alkavaan joulunaikaan vanhusten ad
venttileirille Suvelan leirikeskukseen. Osallistumis
maksu 30 € sis. täysihoidon, kuljetuksen ja vakuutuk
sen seurakunnan jäsenille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.11. mennessä: 
Asta Leinonen, p. 040 5747 157 ja Paula Kyllönen, 
p. 040 7235 880 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Myyjäiset 
lauantaina 9.11. klo 11–13 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Myytävänä lihakeittoa, hernekeittoa, ohraryynipuu
roa, marjakeittoa, leivonnaisia sekä käsitöitä. Arvon
taa. Tuotto alueen diakoniatyön hyväksi. Olet lämpöi
sesti tervetullut. Järjestää Välivainio–Puolivälinkan
kaan diakoniapiiri.

Isänpäivän messu ja lounas 
sunnuntaina 10.11. klo 12–15 Pateniemen kirkossa.

Isänpäivän messun ajaksi lapsille on järjestetty oma 
pyhäkoulu. Messun jälkeen seurakuntasalissa tarjoil
laan maksullinen isänpäivälounas (jauhelihamureke, 
perunamuusi, puolukkasurvos, kahvi ja leivos). Aikui
set 10 €, alle 15v. 5 € ja alle 3v. ilmaiseksi. Tilaisuu
dessa myydään myös arpoja ja leivonnaisia. Tilaisuu
den tuotto käytetään alueen vähävaraisten perheiden 
joulumuistamisiin. Lisätietoja antaa diakoni Heli Mat
tila p. 040 5747 145.

Rajakylän laulupiiri 
torstaina 7.11. klo 14.30 Rajakylän seurakuntakodissa. 
Tervetuloa laulamaan yhdessä lauluja ja virsiä Raja
kylän seurakuntakodille! Laulattamassa kanttori Pir
jo Mäntyvaara ja diakoni Sami Riipinen.
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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

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

Isänpäivän messu su 10.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuu
den kirkossa. Toimittaa Olli Seikkula, avustaa Juha Maa
lismaa, diakoni Jaana HelistenHeikkilä, kanttori Eija Sa
volainen. Isänpäivälounas Kokkokankaan srkkeskukses
sa messun jälkeen. Yhden lounaslipun hinta on 12 €/ ai
kuiset, 6 €/ lapset 7–12v. ja alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir
konkylän srkkodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 7.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srkkodissa.
Askeleet pe 8.11. klo 18 Kok
kokankaan srkkeskuksessa.
Perhekerhot: www.kempe
leenseurakunta.fi/35perhe
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srkkodis
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srkkeskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 13.11. klo 18 
Kirkonkylän srkkodissa. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 13.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srkkes
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii
ri to 14.11. klo 12 Kokkokan
kaan srkkeskuksessa. Seura
kuntapiiriä ei ole 14.11. 
Oma Hetki-ryhmä omaishoi-
tajille to 14.11. Kokkokan
kaan srkkeskuksessa. Huom. 
aika! klo 12–14. Taksikyydi
tys kirkonkylän srkkodilta 
klo 11.45.
Varttuneet to 14.11. klo 14.15 
Kirkonkylän srkkodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin

Messu su 10.11. klo 10 kir
kossa. Toimittaa Mark
ku Tölli, kanttorina Maili 
MuuttolaJunkkonen. 

Lasten päiväkerhot normaa
listi, lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 7.11. klo 10 
srktalossa, perhekerhossa 
PartyLite tuotteita nähtä
villä ja tilattavissa.
Seurakuntailta to 7.11. klo 
18.30 pappilassa, Kankaan
pääntie 84.
Lapsiparkki ke 13.11. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 13.11 
klo 18.30 srktalossa.
Leiri 1.–3.-luokkalaisille 9.–
10.11. Siikajoen pappilassa. 
Leiri alkaa ja päättyy klo 13. 
Lumijokisilla lähtö klo 12 M
marketilta. Lisätietoja Pekal
ta, p. 040 5357 567. Leirin 
hinta 10 €.
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran pe 29.11. klo 10. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 15.11. klo 18–19.30 
srktalossa. Nyyttärit, raa
mattuopetusta, pelejä ja 
puuhaa.
Joulun lapsi -paketit ovat 
lähteneet matkaan. Lämmin 
kiitos kaikille keräykseen 
osallistuneille! Tänäkin jou
luna noin 60 lasta saa iloita 
lahjoistamme! 
Tulossa: Rukouspäivä vai-
nottujen kristittyjen puo-

lesta su 17.11. klo 15 srkta
lossa. 
Miehet tulilla su 17.11. klo 
16 Tuhkasenjärven partio
kämpällä. Tarjolla purtavaa. 
Ajoohje: Ajetaan Paavolan
tietä Escurialin ohi n. 1 km ja 
käänny oikealle: tienhaara 
viitta "91". Aja tätä tietä n. 
1 km ja käänny vasemmalle 
"Partiopolku".
Rauhanyhdistys: Pe 8.11. 
klo 19 nuortenilta K&J Klaa
volla, raamattuluokka 5.–6.  
E&K Karjulalla ja 7.–8. S&E 
Hirvasniemellä. La 9.11. klo 
18.30 aikuistenilta ry:llä. Su 
10.11. klo 15.30 seurat Lumi
lyhdyssä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ti, ke ja to klo 17–18.30.

lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors
taisin klo 19 Vanhassa pap
pilassa. 
Kastetut: Karla Lilian Tahko
la, Minea Adalmiina Kokko
nen, Emma Eva Maria Sanak
senaho, Juli Ruusa Rantanen, 
Nella Emilia Ojala, Inkeri Ai
li Onneli Juuti, Senja Katarii
na Syrjäpalo.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat länsipuoli: to 
7.11. klo 18.30 Tahkolan Sallil
la ja Ilkalla os. Patotie 6. Raa
mattuluokat pe 8.11. klo 18 

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin 
klo 13–14.30 palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila 
keskiviikkoisin klo 9–10.30 nuorisotila Luukulla.
Päiväkerho (3–5vuotiaat) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 kirkolla.
Koululaisten Mafinga-kummikerho 
torstaisin klo 14.30–16 kirkolla. 
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Sanajumalanpalvelus 
su 10.11. klo 10 kirkos
sa. Toimittaa Timo Jun
tunen, kanttorina Kaisa
marja Stöckell. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
12.11. klo 18 srksalissa.
Kirkkokuoro to 14.11. klo 16 
(huom. poikkeuksellinen ai
ka).

Ehtoollisavustajien koulutus 
ma 11.11. ja 25.11. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kahden illan koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot
ka ovat kiinnostuneita toimimaan uudessa tehtävässä: 
ehtoollisenjakajana messussa. Koulutuksen ensimmäinen 
osa käsittelee ehtoollisen teologiaa ja toinen osa painot
tuu käytäntöön. Kouluttajana Vesa Äärelä.

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

Perhetyön tapahtumia
Iltaperhekerho 
jouluaskartelujen merkeissä 
to 21.11. klo 17.30–19 Kokkokankaan srkkeskuksessa. 
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta perhettä. 
Ilmoittautuminen www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoit
tautuminen.

Perheretki 
7.12. Oulun kaupunginteatterin Ronja Ryövärintytär esi
tykseen (yli 7vuotiaille). Lounas ennen esitystä teatte
riravintolassa. Lähtö Keskustan srktalolta, Tiilitie 1 klo 
11.30 ja paluu noin klo 15.30. Hin
ta 35 €/ 1 aikuinen + lapsi.  49 €/ 
1 aikuinen + 2 lasta. Hintaan 
kuuluu matkat, lounaat ja  
teatteriesitys.

Ilmoittautumiset 
www.kempeleenseura
kunta.fi/ilmoittautuminen.

Hailuodon kyläjoulukalenteri 2013
Taitamme tänäkin vuonna talven pimeintä aikaa kylää 

kierrellen ja joulukalenterin luukkuihin kurkistaen. 
Lisätietoja ja joulukalenteripäivien varaus Kaisamarjal

ta, p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi.

4.–5.lk. Pyhtilä, Mesikäm
menentie 16. 6.–7.lk. Leino
nen, Vesihaudantie 10. 8.–
9.lk. nuortenilta ry:llä klo 
19. Nuortenilta pe 8.11. klo 
19 ry:llä. Seurat su 10.11. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 12.11. 

Menu:
Salaattilajitelma
Kauden kasviksia

Oliiveja
Perunasalaattia

Fetajuustoa
Punasipulia

Suolakurkkuja ja punajuuria
Leivät ja juomat

- - -
Ylikypsää porsaanniskaa

Paistinkastiketta
Gratinoituja kasviksia

Perunamuusia
- - -

Täytekakkua ja kahvia

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 10.11. klo 11.30–13 
Kokkokankaan srk-keskuksessa

Lounaslipun hinta on 12 euroa/ aikuiset, 
6 euroa/ 7–12 vuotiaat lapset, alle kouluikäiset ilmaiseksi. 

Lippuja saa ostaa käteisellä paikan päältä.

klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
13.11. klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.11. klo 19, 
Tuulipurto 8. Seurat su 10.11. 
klo 16 ry:llä.

A a r o Ku k ko h ov i

Tuunaten Tansaniaan 
-kummikerhon puuhapäivä 
perjantaina 15.11. klo 10 alkaen srksalissa. 
Valmistamme joulumyyjäistuotteita talkoilla. 
Tule rohkeasti mukaan – sopivaa puuhaa 
löytyy varmasti kaikille.

Muistojen yhteislaulutilaisuus 
sunnuntaina 17.11. klo 14 Saarenkartanossa. 
Mukana myös mieskuoro Sirkuttajat ja 
puheenvuoro Seppo Viitaluoma. Kahvitarjoilu. 
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lissa ke klo 9.30–11.30 ja Lai
tasaaren rukoushuoneella to 
klo 10–12. Perheilta to 14.11. 
klo 18 Koortilassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu
kiolla. Yökahvila Valopilikku 
la 9.11. klo 19–24 Nuokkaril
la. Rippikoululaisten nuorte
nilta to 14.11. klo 17–18.30 
Päivärinteen srksalissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
12.11. klo 12. Ompeluseurat 

Seurakunnissa tapahtuu 7.–14.11.2013

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

Sanajumalanpalvelus su 
10.11. klo 10 kirkossa. Toi
mittaa Simo Pekka Pekka
la, kanttorina Timo Ustju
gov.

Hartaushetket to 7.11. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko
deissa, Jouni Heikkinen.
Lauluilta to 7.11. klo 18 Kyl
mälänkylän kappelissa, Han
na KaistoVanhamäki, Os
si Kajava. Tervetuloa kaikki 
mukaan laulamaan kauneim
pia hengellisiä lauluja.
Isien ja lasten nuotioilta to 
7.11. klo 18 Koortilassa. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 12.11. klo 12 rukoushuo
neella. Jouni Heikkisen ai
heena ehtoollinen, kuole
mattomuuden lääke.
Hartaus ti 12.11. klo 13 Mu
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Ompeluseurat ti 12.11. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneella 
lähetys ja diakoniatyön hy
väksi.
Hartaus ke 13.11. klo 13 Päivä
keskuksessa, Leena Leskelä.
Hartaus ke 13.11. klo 14 Koi
vu ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 13.11. klo 17.45 
srktalon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 14.11. klo 13 seurakun
tatalossa lokajoulukuun ai
kana ”pyöreitä” vuosia täyt
täville. Kutsutut, tervetuloa 

yksin tai ystävän/perheen
jäsenen kanssa.
Hartaus to 14.11. klo 14 Hel
min kodissa (Puhakantie), Si
mo Pekka Pekkala. 
Perheilta to 14.11. klo 18 
Koortilassa. 
Kuorot: Ke 13.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srktalossa.
Lapset ja perheet: Perheker
hot srktalossa ti klo 9.30–
11.30,  Päivärinteen srksalis
sa ti klo 1012 ja ke klo 12.30–
14.30, Kylmälänkylän kappe

Messu su 10.11. klo 10 kir
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mi
ka Kotkaranta.

Ystävärengas pe 8.11. klo 12 
Lähetysvintillä
Lähetysvintti ma 11.11. klo 12.
Omaishoitajat ma 11.11. klo 13 
seurakuntatalolla. Aihe: "Elä
män kohokohdat" voit ottaa 
mukaan kuvan, esineen ym. 
aiheeseen liittyvän. Mukana 
diakonissa Sinikka.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 
11.11. klo 18.30 Rönköillä (Ke
donperäntie 9).
Perhekerho ti 12.11. klo 9.30–
11  Seurakuntatalolla, mukana 
Ilkkapappi.
Jussilan porinat ti 12.11. klo 
12.30, mukana diakonissa Si
nikka.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
12.11. klo 12–13.30 pappilan 
pihapiirin vintillä. Maistellaan 
syksyn satoa. Mukana Marika 
Kamps ja Maire TaikinaAho.
Perhekerho ke 13.11. 9.30  11 
Vanamon Olohuoneessa, mu
kana Maisapappi.
Seurakuntakerho ke 13.11. klo 
12 seurakuntatalolla. Aihees
ta "Vienan Karjalan runoky
lät" rovasti Markku Niku.
Tähdet-kuoro ke 13.11. klo 17–
18 seurakuntatalolla. 
Neulekahvila ke 13.11. klo 
17.30–19.30 Kotikololla, joulu
korttien askartelua.
Kirkkolaulajat ke 13.11. klo 
18.30 seurakuntatalolla 

Raamattu- ja rukouspiiri ke 
13.11. klo 18.30 Lähetysvintil
lä.
Cross-ilta pe 15.11. klo 18 Va
namossa. Teemana Kuolemas
ta elämään – näköaloja Etu
Aasiasta.  Vieraina nimikkolä
hettimme HannaMaria ja Vil

Kastettu: Hugo Jalmari 
Räisänen.

Astrid Lindgren / Ronja
Ryövärintytär -teatteriesitys
lauantaina 23.11. klo 13
Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.
Ikäsuositus yli 7vuotiaille. Lähtö srktalolta klo 12 ja pa
luu samaan paikkaan n. klo 16.30. Retkimaksu lapsil
ta, nuorilta ja eläkeläisiltä 10 € ja aikuisilta 22 €, sisäl
tää matkan ja teatterilipun. Ilm. 7.11. mennessä www.
muhoksenseurakunta.fi/sähköinen asiointi/teatteriretki. 
Vuonna 2001 ja sitä myöhemmin syntyneet lapset tarvit
sevat retkelle täysiikäisen henkilön huoltajaksi.

Jouluavustukset 2013
Limingan seurakunta – aidosti arkea ja juhlaa

Lahjoittajat: Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuk
sia vähävaraisille mielellään lahjakortteina. Ilmoita lah
joituksestasi viimeistään 21.11.2013. Sinikka Ilmoselle, 
p. 044 7521 226 tai sinikka.ilmonen@evl.fi. 
Hakijat: Jos koet tarvitsevasi taloudellista apua ruo
kaan joulun aikana, voit laittaa vapaamuotoisen hake
muksen seurakuntaan. Siitä tulee ilmetä nimi, yhteys
tiedot, perhetilanne, lasten määrä ja ikä sekä syy avus
tuksen hakemiseen. Yhteyshenkilö: Ritva Sassali, p. 044 
7521 227. Avustusten myöntämisestä ilmoitetaan hen
kilökohtaisesti.  Lähetä hakemuksesi  21.11.2013 men
nessä osoitteeseen: Limingan seurakunta, Diakoniatyö
Pappilantie 6, 91900 Liminka, tai sähköisesti: ritva.sas
sali@evl.fi.

sunnuntaina 10.11. klo 11–14
seurakuntatalolla

Menú
Uunilohi tai lihapullat

Perunat ja kastike
Tuoresalaatti

Lanttulaatikko
Rosolli
Kiisseli

Täytekakkukahvit/tee/mehu

aikuiset 12 euroa,  
lapset (4–12-v.) 5 euroa 

alle 4-v. ilmaiseksi

le Typpö. Musiikkia, rukousta 
sekä lähetyskahvila. Lapsille 
omaa ohjelmaa.
Partio: Päivystys partiotoimis
tossa pe 8.11. klo 15–17. Ma
fecafe Partiotoimistossa pe 
8.11. klo 17–18. Make neuvot
telupäivillä 11.–14.11. Päivystys 

partiotoimistossa pe 15.11. klo 
15–17. Hallitus  Partiotoimis
tossa pe 15.11. klo 18–20. Hui
vikankaat ja merkit myynnis
sä päivystysaikoina hintaan 6 
euroa. Tarkemmat tiedot toi
minnasta netissä: www.niit
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Raamattu
luokka (7.–8.) pe 8.11 klo 18.30 
ry:llä. Raamattuluokka (5.–6.) 
la 9.11. klo 18.30 ry:llä. Seurat 
su 10.11. klo 16 ja 17.30 ry:llä. 

Kastettu:  Aleksi Elmeri 
Ahola, Eemeli Armas Kova
niemi, Alva Matilda Pitkä
lä, Eemil Viljami Rekinen, 
Valeri Aadam Saartoala, 
Luca Daniel Schroderus.
Kuollut: Sointu Annikki 
Junttila e. Bisi, 85.

Sisarilta ti 12.11. klo 19 ry:llä. 
Perhekerho to 14.11. klo 10.30 
ry:llä.

Tule mukaan tukemaan lähetystyötä

Hanki itsellesi tai lahjaksi 
kristillinen seinäkalenteri 
2014.
Kalenterin tuotto 
käytetään lähetystyöhön 
Suomen Lähetysseuran 
kautta. Kalenterin hinta 

on 9 €. Opettajien Lähetysliitto on toimittanut 
kristillistä seinäkalenteria vuodesta 1972 lähtien.
Tiedustelut, p. 040 5629 131 / Anja
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ti 12.11. klo 18. Perhekerho 
torstaisin  klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 7.11. klo 18.30 ompeluseu
rat kodeissa: Ulla ja Risto Meh
tälällä ja Katri ja Harri Pitkä
sellä. La 9.11. klo 19 raamat
tuluokkailtakylät: 4.–6.lk M. 
Toljamolla ja 7.–8.lk J. Tolja
molla sekä nuortenilta Toppi
sella. Su 10.11. klo 12 pyhäkou
lut: KkAnttila M. Karppinen, 
Korivaara Kiviahde, Pälli Hy
ry, Suokylä M. Räisänen. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 11.11. klo 

18 päiväkerhot ry:llä. Ti 12.11. 
klo 18.30 veljesilta. To 14.11. 
klo 18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 8.11. klo 19 pienten raamat
tuluokka Puroila. La 9.11. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 
isojen raamattuluokka Tolja
mo ja nuortenilta Toppinen. To 
14.11. klo 18.30 sisarilta ry:llä.
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Kastettu: Leevi Herman
ni Hatula (Pulkkila).
Kuollut: Iisak Johannes 
Lind 80 (Pulkkila), 
Eino Johannes Korhonen 
73 (Kestilä), 
Aila Sinikka Anttila 54 
(Pyhäntä),
Erkki Saari 51 (Kestilä). 

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
EevaLiisa 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 10.11. klo 10 Pyhännän kirkos
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 10.11. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 10.11. klo 13 Piippolan kirkos
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Hartaus to 7.11. klo 13 Män
tyrinteellä. Temmeksen kap
pelin diakoniakylätoimikun
ta tarjoaa kahvit.
Nuttupiiri kokoontuu poik
keuksellisesti to 7.11. klo 17–
18.30 Murron kerhotilassa. 
Kuljetus Tyrnävän srktalol
ta klo 16.30 kimppakyydein.  
HUOM. Murtolaiset: tulkaa
han tutustumaan nuttuiluun 
ja ottakaa omat puikot mu
kaan. Langat ja kaffet tarjo
aa seurakunta.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 12.11. klo 15 srkta
lon takkahuoneessa.
Murto–Ojakylä–Juurussuon 
diakoniapiiri ke 13.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Aamukammari keskiviikkoi
sin klo 9–10.30 srktalon tak
kahuoneessa.
Seurakuntakerhoa ei ole 
tiistaina 12.11.
Seurakuntakerhon retki to 
14.11. Ouluun. Lähtö klo 9.30 
Tyrnävän srktalolta ja paluu 
klo 17 mennessä. Ohjelmassa 
mm. kerhovierailu ja käynti 
Oulun Taidemuseossa. Osal
listumismaksu 10 €/ kerholai
nen ja 20 €/ ei kerholainen si
sältäen kyydin, ruoan ja kah
vin sekä sisäänpääsymaksun. 

Bibliodraama Polkuja jou-
luun to 7.11. klo 17.30–20 
Piippolan ja la 16.11. klo 14–
17 Pulkkilan srktalossa. 
Eläkeliitto ti 12.11. klo 11 
Rantsilan srktalossa. 
Ystävänkammari ke 13.11. 
klo 10 Kestilän srkkodissa. 
Tavastkengän ja kirkonky-
län diakoniapiiri to 14.11. 
klo 13 Nestorissa. Arvontaa. 
Ehtoollishartaus pe 15.11. 
klo 14 Vaarintalossa ja Poh
jantähdessä.
Rauhanyhdistys: Ompelu
seuramyyjäiset pe 8.11. klo 

Ilmoittautumiset 8.11. men
nessä khranvirastoon, p. (08) 
5640 600.
RaaTuu kokoontuu to 14.11. 
klo 18 Temmeksen srktalol
la. Tulehan mukaan ja ota 
naapurin rouva/mies mat
kaan.
Nuortenilta to 7.11. klo 18 
Murron kerhotilassa ja per
jantaisin klo 18 Tyrnävän srk
talolla.
Isoskoulutuspäivä la 23.11. 
klo 10–19 Tyrnävän srkta

Kastettu: 
ElleRoosa Ilona Haho, 
Severi Johannes Saari.

Joulun  kosketus
Joel Hallikaisen joulukonsertti
maanantaina 25.11. klo 19 Kestilän kirkossa. 

tökerho ma klo 15.30 ja poi
kakerho to klo 15.30 Nuppu
lassa. 
Isoskoulutus la 9.11. klo 10 
Pulkkilan srktalossa.
Nuortenilta ke 13.11. klo 17 
Kestilän kerhokodissa. Mu
kaan odotetaan myös isosia. 
Rippikoululaisille merkintä. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srkkodissa. Ve
teraanikuoro to klo 11 Piip
polan srkkodissa. Käsikello
kuoro ke klo 9.30, lapsikuo
ro to klo 15 ja kirkkokuoro to 
klo 16.30 Pulkkilan srktalos

Isänpäivälounas
Lähetyslounas isänpäivänä su 10.11. klo 11.30–13.30 

Tyrnävän seurakuntatalolla.

Tarjolla lihamureke, jälkiruokana täytekakkukahvit. 

Hinta 8 euroa aikuinen, 4  euroa lapsi. 
Alle 3-vuotias ilmaiseksi. 

Tuotto nimikkolähetti Pia Marttilan työn tukemiseksi.

 Nuorten palveluryhmä pitää lapsiparkin 
(ei sylivauvoille).

Suntio Markku Alaraappana on jäänyt toimivapaalle 
28.2.2014 saakka.
Seurakuntamme suntioina toimivat 
Tomi Leinonen, p. 044 737 2626 ja 
Heimo Tuukkanen (16.11. saakka), p. 044 737 2627.

"Elämän rosot ja 
Jumalan armolahjat"

Sanan ja
rukouksen ilta
sunnuntaina 10.11 klo 
19 Rantsilan kirkossa.

Juonto Merja Jyrkkä, 
illan sana Leila Ikonen.
Musiikki Arja Leinonen 

ja Katja Partala.

Rukouspalvelu. 
Iltatee.

19 ja ompeluseurat pe 15.11. 
klo 19 Kestilän ry:llä.  Raa
mattuluokka pe 8.11. klo 19 
ja miestenilta la 9.11. klo 20 
Pulkkilan ry:llä.  Seurat su 
10.11. klo 18 ja opistomyyjäi
set ke 13.11. klo 18.30 Pyhän
nän ry:llä. Varttuneiden ker
ho ti 12.11. klo 12 (haapave
tiset vieraana) ja julkaisuil
ta pe 15.11. klo 19 Rantsilan 
ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan sekä to 7.11. klo 13 
Rantsilan ja pe 8.11. klo 10 
Kestilän srktalossa, ti 12.11. 
klo 12 Väinölässä.   
Perhekerho ma 11.11. klo 10 
Pulkkilan ja Rantsilan srkta
lossa, ke 13.11. klo 10 Kestilän 
kerhokodissa.
Päiväkerhot to klo 10 Kesti
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan ja pe klo 10 Pyhän
nän srktalon kerhotilassa. 
Nuppukerho ti klo 10 ja to 
klo 10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Varhaisnuoret ma klo 13.30 
Pulkkilan srktalossa, ti klo 
14.30 Pyhännän srktalon 
kerhotilassa, ti klo 15 Hovin 
koululla, to klo 13.30 Kestilän 
kerhokodissa ja to klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Tyt

Messu su 10.11. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumi
aho.
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lolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Yläkoululaisten ja heidän 
vanhempiensa ilta la 9.11. klo 
18 ry:llä. Hartaus su 10.11. klo 
14.30 VillaTyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.11. klo 19 
Tuulipurto 8. Seurat su 10.11. 
klo 16 ry:llä.

Villasukkia 
Venäjän lapsille 
Raahen rovastikun
ta vie jouluksi villa
sukkia Vienan Kar
jalan lapsille. Sukki
en terän pituus 20 
cm. Toimita lahjoit
tamasi sukat vii
meistään ke 13.11. 
diakonissoille tai 
seurakuntatoi
mistoihin. 

Nuorten retki
rippikoululaisille ja sitä 
vanhemmille 22.–23.11. 

Kokkolaan. 
Hinta 30 €, 

sisältäen matkat, 
vakuutukset, majoituksen, 

ohjelmat, perjantain 
ateriat ja lauantain 

aamiaisen. 
Ilmoittaudu viimeistään 

to 7.11. Sirkulle, 
p. 040 7427 669.

sa. Veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 17 ja mies
kuoro to 7.11. klo 18.30 Py
hännän srktalossa. Vete
raanikuoro ke klo 11, lapsi
kuoro ke klo 17 ja kappeli
kuoro to klo 19 Rantsilan 
srktalossa.
Lämpimät kiitokset kaikille 
diakoniamyyjäisten toimi-
joille, lahjoittajille, vapaa-
ehtoisille ja osanottajille. 
Tuotto Piippolassa 398,00 € 
ja Pulkkilassa 443,95 €.

Nuttupiiri 
kokoontuu poikkeuksellisesti to 7.11. klo 17–18.30 

Murron kerhotilassa. 
Kuljetus Tyrnävän srktalolta klo 16.30 

kimppakyydein.  
HUOM. Murtolaiset: tulkaahan tutustumaan nuttui

luun ja ottakaa omat puikot mukaan. 
Langat ja kaffet tarjoaa seurakunta.
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J u t t u s a r j a s s a 

käs i t e l l ää n 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lä mäs s ä .

Suosikkisananlaskuni ARTO NEVALA
Kappalainen, Haukiputaan seurakunta

Sananl. 27:17
Rauta rautaa hioo, 
ja ihminen toistansa hioo.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Ajattelen sananlaskun myönteistä vaikutusta. Toisten ihmis-
ten seura tekee hyvää. Tarvitaan tasavahva asia, jotta jokin voi-
si muuttua ja liikahtaa. Esimerkkinä oli rauta, mutta se olisi 
voinut olla vaikka timantti. Timanttia pystyy hiomaan vain 
toisella timantilla. Hioutuminen ei tarkoita, että alkuperäi-
nen muoto ja särmät menetettäisiin, vaan kirkkaus lisääntyy 
ja sameus häipyy pois. Oikea ihmisyys tulee näkyville.
 
Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Sananlasku rohkaisee toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen 
kaikissa tilanteissa, mutta erityisesti läheisimmissä ihmissuh-
teissa siitä on apua. Toistensa kanssa tiiviisti yhdessä olevat ih-
miset eivät muutu samanlaisiksi, mutta väistämättä jokaisessa 
tapahtuu hioutumista ja muuttumista. Näin yhteiselo voi on-
nistua ja keskinäinen kunnioitus lisääntyä.
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Palstalla Rauhan 
tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

lupaus huolenpidosta kantaa
Jokainen meistä on varmas-

ti murehtinut, kuinka selvitä 
arkipäivän haasteista. 

Ihmisillä on olemassa tiet-
tyjä perustarpeita, jotka on saa-
tava tyydytetyksi. Kaikilla ei kui-
tenkaan ole samanlaisia elinolo-
suhteita ja siksi osa perustarpeis-
ta jäisi tyydyttämättä ilman apua. 

Kärsivien auttamisten takana 
on Jumalan huolenpito kanssaih-
misten välityksellä.

Jeesuksen opetus Matteuk-
sen evankeliumin 6. luvussa (ja-
keet 25–34) konkretisoi Jumalan 
huolenpidon: ”Sen tähden mi-
nä sanon teille: älkää huolehti-
ko hengestänne, siitä mitä söisit-
te tai joisitte, älkää ruumiistanne, 
siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö 
henki ole enemmän kuin ruoka ja 
ruumis enemmän kuin vaatteet? ”

”Katsokaa taivaan lintuja: eivät 
ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä 
kokoa varastoon, ja silti teidän 
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja 
olettehan te paljon enemmän ar-
voisia kuin linnut! Kuka teistä voi 
murehtimalla lisätä elämänsä pi-
tuutta kyynäränkään vertaa?”

”Mitä te vaatetuksesta huo-
lehditte! Katsokaa kedon kukkia, 
kuinka ne nousevat maasta: eivät 
ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä 
sanon teille: edes Salomo kaikes-
sa loistossaan ei ollut niin vaatetet-
tu kuin mikä tahansa niistä. Kun 
Jumala näin pukee kedon ruohon, 
joka tänään kasvaa ja huomenna 
joutuu uuniin, niin tottahan hän 
teistä huolehtii, te vähäuskoiset!”

”Älkää siis murehtiko: 'Mi-
tä me nyt syömme?' tai 'Mitä me 
juomme?' tai 'Mistä me saamme 
vaatteet?' Tätä kaikkea pakanat 
tavoittelevat. Teidän taivaallinen 
Isänne tietää kyllä, että te tarvit-
sette kaikkea tätä. ”

”Etsikää ennen kaikkea Juma-
lan valtakuntaa ja hänen vanhurs-
kasta tahtoaan, niin teille annetaan 
kaikki tämäkin. Älkää siis huoleh-

tiko huomispäivästä, se pitää kyllä 
itsestään huolen. Kullekin päivälle 
riittävät sen omat murheet.”

taustalla on 
todellinen arki
Helsingin yliopiston liturgiikan ja 
homiletiikan yliopistonlehtori Si-
ni Hulmi kertoo, että Jeesuksen 
sanojen takana on todellinen ih-
misten arki. 

– Jeesuksen aikana perheiden 
ja kylien työnjako oli perinteinen: 
ulkotyöt miehille, sisätyöt naisil-
le. Kylväminen, leikkaaminen ja 
varastoihin kokoaminen olivat 
miesten tehtäviä, kehrääminen 
naisten. Opetus taivaan linnuista 
ja kedon kukista puhuttelee mo-
lempia sukupuolia.

Ihmisten silmissä hyväksyttä-
vää oli elää niissä rooleissa, joita 
yhteisö kullekin antoi. 

– Soveliasta käyttäytymistä 
kuvaa Vanhan testamentin Sa-
nanlaskujen kirja (10: 5): ”Viisas 
se, joka kesällä kerää, häpeä sille, 
joka korjuuaikana makaa.”

kaukana 
trendikkyydestä
Ympäristö on aina noussut poik-
keuksellisia ihmisiä vastaan. 

– Jeesus lähetti oppilaansa ju-
listamaan lähelle tullutta Tai-
vasten valtakuntaa. Ympäröivä 
yhteisö ei pitänyt heidän elinta-
paansa soveliaana, sillä he jakoi-
vat rahansa keskenään eivätkä 
hankkineet mitään ylimääräistä. 

– Jeesuksen sanat taivaan lin-
nuista ja kedon kukista palautti-
vat heidän kunniansa. He olivat 
pitäneet kiinni tärkeimmästä, Ju-
malan tahdon etsimisestä, vaikka 
elivät toisin kuin muut.

Sanoillaan Jeesus kutsuu miet-
timään, mikä on elämässä tär-
keintä. Onko tärkeintä jatku-
va taloudellinen kasvu? Onko 
tarpeellista kuluttaa voimansa 
hankkiakseen uusia kiiltäviä ta-

varoita? Vai olisiko arvokasta ra-
kastaa lähimmäistä ja Jumalaa? 

Voisiko lähimmäisen kohtaa-
miselle jäädä aikaa, kun luopuu 
oman vaurauden tavoittelusta? 

– Se ei ole trendikästä, mutta 

trendikkäitä eivät olleet Jeesuk-
sen ensimmäiset seuraajatkaan. 
Silti hän lupasi, että taivaallinen 
Isä huolehtii heistä.

Eija NUUtiNEN
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