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Pappien työtilanne heikkeni. Sivu 3.

Prepari valmistaa 
rippikouluun Sivut 12–13
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Työttömyys heijastuu jollakin tavalla meidän kaik-

kien arkeen. Tässäkin lehdessä kerrotaan kahden 

ammattiryhmän, insinöörien ja teologien, työelä-

män murroksesta.

Lähes jokaisen tuttavapiirissä on joku työtön, lomautet-

tu tai irtisanomisuhan alainen. Kuka tahansa voi tänä päi-

vänä jäädä työttömäksi, vaikka olisi huippupätevä ja teki-

si työnsä moitteetta.

Muutaman vuoden takaiset keskustelut työvoimapulas-

ta yhdellä jos toisellakin alalla ovat hiipuneet. Pappispu-

laa ei tullutkaan, todetaan myös uutisessamme teologien 

työnsaannin vaikeutumisesta (sivu 3).

Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa ihmiset kaipaavat 

toivoa ja uskoa huomiseen. Oulun Karjasillan seurakunta 

kantaa kortensa kekoon ja kutsuu työtä vailla olevia tie-

to- ja viestintäteknologia-alan ihmisiä keskustelemaan sii-

tä, miten kirkko voi tukea uudessa tilanteessa.

Työttömäksi jääminen vaikuttaa paljon muuhunkin kuin 

toimeentuloon. Työtön putoaa pois työterveyshuollon pal-

veluista, ja hänen sosiaaliset suhteensa muuttuvat. Itsetunto 

joutuu koetukselle, jos ihminen on elänyt aiemmin vain työlle.

Työttömäksi joutuvan kannattaa muistaa, että vaikka 

työ on tärkeä osa elämää, se ei ole koko elämä. Yhteisöön 

voi kuulua muuallakin kuin palkkatyössä.

Kohtuullisen hyvään elämään sanotaan riittävän se, 

että ihminen tulee toimeen, saa riittävästi ruokaa, pääsee 

tarvittaessa lääkäriin, voi asua lämpimässä asunnossa, pys-

tyy ottamaan vastuun omasta ja läheistensä elämästä, saa 

kehittää ja kouluttaa itseään ja kokee olevansa arvokas.

Ihmisarvo ei riipu asemasta tai varallisuudesta eikä työt-

tömyys määritä koko ihmistä.

Työttömyys on tänä päivänä ihan tavallista arkea, jos-

ta pitäisi voida puhua yhtä luontevasti kuin vaikka ham-

massärystä.

Työttömyys ei saa olla häpeä, vaan työttömien kannat-

taa tuoda äänensä kuuluviin, myös mediassa.

KOHTA OVAT käsillä seurakuntavaalit, 
joissa valitaan tulevia päättäjiä. Seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys alkaa jo 27.10 
ja päättyy 31.10.

Seurakunnat todella haluavat kuulla 
hupparikansaa, sillä äänestyspaikkoja tu-
lee löytymään monelta kampukselta sekä 
ammattikorkeakoulun, että ammattiopis-
ton opiskelijoille, mutta toki myös lukiois-
ta ja yliopistolta.

Hupparikansa – lähde äänestämään ja 
äänestä ihmistä, joka tahtoo ajaa myös si-
nun asiaasi.

Oulun seurakuntien oppilaitosteologi 
Virpi Sillanpää-Posio 2.10. nuorisotyön 
viikolla kalevan Sielun silmin -blogissa. 

EVANKELIUMI ON omassa käsitteistössä-
ni se jokin ihme, mikä luo toivoa, sytyt-
tää ihmisiä pyrkimään hyvään, saa luopu-
maan omastaan, tekemään hyviä tekoja, 
jopa uhraamaan itsensä toisen puolesta. 
Se antaa toivon siitä, että kaikki ei ole täs-
sä. Että on toiseus. Että on Hyvyys. Että 
on jälleen näkemisen toivo. Että on armo.

Ja kuitenkin juuri tätä outoa, nykysa-

nastoon kuulumatonta evankeliumia ih-
miset kirkolta kyselevät ja kaipaavat. Si-
tä kysyttiin jopa päätoimittajien tapaami-
sessa – viestikää meille hengellisistä maa-
ilmasta ja spiritualiteetista!

Kirkon ydinsanomaa evankeliumista 
on mahdotonta viestiä, koska emme enää 
jaa samaa todellisuutta ja käytä samoja sa-
noja tai kuvia kuin vielä muutama vuosi 
sitten. Armoa ei saa puristettua kampan-
jamateriaaliin tai toivoa nettisivun valo-
kuvakaruselliin. 

Suomen Lähetysseuran viestintäjohtaja 
Iiris Kivimäki Suomen Kuvalehden 

Rajalla-blogissa 23.9.

IKÄVÄ KYLLÄ monet musliminuoret Suo-
messa ja ympäri maailmaa kokevat, et-
tä heidän uskontonsa ja identiteettinsä 
on uhattuna. Ja pienen pieni vähemmis-
tö heistä näkee ainoana vaihtoehtona tart-
tua aseisiin ja lähteä jonnekin, missä he 
kokevat olevansa omiensa joukossa.

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja 
Aaro Rytkönen Henki ja elämä -lehdessä 2.10.

Työttömyys ei määritä koko ihmistä

Kirkon puhuttava 
työttömyydestä

Kirkko on perinteisesti ollut 
kiinnostunut myös ihmisistä, 
joilla ei mene hyvin, eikä ih-
misarvon ajatella olevan kiin-

ni rahasta tai asemasta.
Kirkon piirissä ollaan huolestu-

neita lisääntyvästä työttömyydestä ja 
muista yhteiskunnallisista epäkoh-
dista. Kirkko on vastannut ongelmiin 
mm. yhteiskunnallisen työn kautta, 
joka tarkoittanee lähinnä diakonia- ja 
työpaikkatyötä. Työpaikkatyö on si-
tä, että pappi tai diakoni menee työ-
paikoille kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan ihmisten kanssa.

Kirkon ylläpitämät 
työmuodot kiinnostavat 
valitettavan vähän ih-
misiä, jotka saattaisivat 
hyötyä niistä. Myöskään 
perinteinen kirkon seini-
en sisäpuolella järjestet-
tävä kokoava toiminta ei 
tunnu vetävän maksavaa 
jäsenistöä.

Vaikka kirkko pystyy 
vielä tarjoamaan avun-
tarvitsijoille jonkin ver-
ran taloudellista tukea, on se silti vaa-
timatonta tasoa suhteutettuna avun-
tarvitsijoiden määrään. Jäljelle jäävät 
kuunteleminen, rukoilu ja siunausten 
toivottelu. Ne ovat joskus vaikuttavia 
ja syvästi lohduttaviakin, mutta jo-
tain jää puuttumaan.

En ole samaa mieltä niiden kans-
sa, jotka vaativat kirkkoa antamaan 
avuntarvitsijoille suurempaa talou-
dellista apua vaikka myymällä kir-
kon omaisuutta. Laadukkaan toimin-
nan ylläpitäminen vaatii myös rahaa. 
Siitä syystä kirkon olisi näinä aikoi-
na pikemminkin kartutettava kuin 
tuhlail tava omaisuuttaan.

Aatoksia Muut mediat

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kirkon 
ylläpitämät 
työmuodot 
kiinnostavat 
valitettavan 
vähän 
ihmisiä, jotka 
saattaisivat 
hyötyä niistä.

Kirkko ei ole vielä luopunut taa-
kaksi käyneestä Lutherin kehittele-
mästä ns. kahden regimentin opis-
ta, joka ehkä kuvasi 500 vuotta sitten 
vallinneita oloja Lutherin Saksassa. 
Jos tuo oppi otetaan yhä kirjaimelli-

sesti todesta, kirkon on askar-
reltava vain hengellisten asioi-
den piirissä ja vaiettava hallin-
non ja politiikan alaan – myös  
kirkon maksavalle jäsenistölle 
kuuluvista asioista.

Kirkolla on ollut aika ajoin 
rohkeutta ja yritystä puhua so-
siaalieettisistä aiheista ja ongel-
mista, joihin sisältyvät myös 
työ ja työttömyys. Vuonna 
1999 Suomen ev.lut. kirkon 
piispat julkaisivat julistuksen 
”Kohti yhteistä hyvää”, joka on 

mielestäni yhä pelottavan ajankohtai-
nen. Esitys sai kritiikkiäkin.

Kirkon olisi mielestäni toimitta-
va pelottomasti ja julistettava vasta-
kulttuurista sanomaa aikana, joka 
käy yhä epäoikeudenmukaisemmak-
si. Ei maailma mene menojaan ilman 
ihmisiä vaan heidän takiaan. Kirkko 
on mukana pahan toteuttajana maa-
ilmassa, jos sillä ei ole rohkeutta ei-
kä kykyä puhua maksavaa jäsenistöä 
koskevista sosiaalieettisistä ongelmis-
ta, joihin sisältyvät myös monet työ-
hön ja työttömyyteen liittyvät asiat.

JUHA VALPPU
Tuiran seurakunnan kappalainen
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Teologien työnsaanti vaikeutui
Papin viroista tuli lyhyessä ajassa pulaa koko maassa
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Teologien työttömyys on noussut huimasti viime vuosina. Tässä tilastossa ovat mukana kaikki ylemmän teologitutkinnon 
suorittaneet,  mukaan lukien myös jo vihityt papit. 

L ä h d e :  Työ -  j a  e l i n ke in o min i s t e r i ö n t yö t t ö my y s t i l a s t o t  25 .9 . 2014 .  T i e d o t  l a ske t t u  j o ka v u o nna e l o kuu s s a .

Teologikoulutettujen työttömyys

Teologien on entistä vaike-
ampi päästä kirkon töi-
hin, sillä seurakuntapas-
torien virkoja jäädytetään, 

lakkautetaan ja sijaisia ei palkata. 
Myös  kappalaisten virkoja on jä-
tetty täyttämättä.

Tiedot käyvät ilmi Rauhan 
Tervehdyksen kaikille yhdeksälle 
hiippakunnalle osoittamasta säh-
köpostikyselystä. Tiedusteluun 
vastasivat Oulun, Tampereen, 
Helsingin, Mikkelin, Porvoon ja 
Kuopion hiippakunnat sekä Tu-
run arkkihiippakunta.

Käänne huonompaan tapahtui 
viime syksynä. Esimerkiksi Hel-
singissä saattaa yhtä seurakunta-
pastorin virkaa kohti olla 70 haki-
jaa. Sijaisuutta hakee joskus jopa 
sata. Muualla Suomessa kilpailu 
työpaikoista ei ole aivan näin ko-
vaa, mutta hakijoita on paljon ko-
ko maassa.

Monet hakijoista ovat työttö-
miä vastavalmistuneita teologi-
an maistereita, joilla ei ole pap-
pisvihkimystä. Sen saa vasta, kun 
tulee valituksi tai kutsutuksi vir-
kaan.

Jo vihittyjen pappien työlli-
syystilanne on parempi, vaikka 
heitäkin on jonkin verran työt-
töminä. Kappalaisten ja kirkko-
herrojen virkoihin on huomatta-
vasti vähemmän hakijoita muun  
muassa siksi, että näihin virkoi-
hin tarvitaan pastoraalitutkinto 
ja kirkkoherralta seurakuntatyön 
johtamisen tutkinto.

Talous 
paikkapulan takana
Teologien työttömyys johtuu en-
nen kaikkea kirkon heikkene-
västä taloustilanteesta. Kirkosta 
eroaminen ja eurolamasta johtu-
va tulojen lasku vaikuttavat asi-
aan.

Virkoja jäädytetään, lakkau-
tetaan ja sijaisia ei palkata, kun 
pappi vaihtaa työpaikkaa, jää va-
paalle tai eläköityy. Työtehtäviä 
myös järjestellään uudelleen, il-
menee Rauhan Tervehdyksen hiip-

pakuntakyselystä.
Kirkon akateemiset AKIn 

apulaistoiminnanjohtaja Mer-
ja Laaksamo arvelee, että virko-
ja ei täytetä myöskään siksi, että 
seurakunnissa odotetaan, millai-

seksi seurakuntarakennemuutos 
muovautuu. Selkiytymättömässä 
tilanteessa ei haluta palkata työn-
tekijöitä.

Vielä muutama vuosi sitten pu-
huttiin pappispulasta suurten ikä-
luokkien eläköitymisen myötä.

– Pappispulaa ei tullut, Laak-
samo toteaa.

Suuret ikäluokat ovat suurel-
ta osin jo eläköityneet, mutta sii-
tä huolimatta nuorille teologeil-
le ei ole töitä. Myös varttuneita, 
elämänsä suuntaa vaihtaneita, 
kirkolliselle uralle haluavia teo-

logian maistereita valmistuu työ-
markkinoille.

Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan opiskelijoista perä-
ti neljäsosa on varttunutta väkeä. 
Teologeja koulutetaan myös Itä-
Suomen yliopistossa ja Åbo Aka-
demissa.

Merja Laaksamo toteaa, et-
tä on vaikea vielä arvioida, onko 
työn vähentyminen pysyvää vai 
voiko tilanne vielä kohentua.

Pohjoisessakin 
pulaa työstä
Notaari Outi Äärelän mukaan 
Oulun hiippakunnassa odot-
taa vihkimystä noin 40 maiste-
ria. Se on kaksin verroin enem-
män kuin aiempina vuosina. Vas-
taavanlainen tilanne vallitsee ai-
nakin osassa muita hiippakuntia. 

– Toki maisterit hakevat yh-
tä aikaa moneen hiippakuntaan, 
mikä kasvattaa lukumääriä kaik-
kialla, Äärelä huomauttaa.

Outi Äärelä arvelee, että ku-
kaan ei pysty yksiselitteisesti ar-
velemaan, mistä pula työpaikois-
ta johtuu. Kittilän, Nivalan ja Sii-
kalatvan seurakuntapastorin vir-
kaa haki tänä vuonna kutakin 
paikkaa kohti noin 20 hakijaa. 
Siikalatvaan haettiin edellisenä 
kesänä kesäteologia. 

– Tehtävää haki jopa valmii-
ta pappeja, kertoo Siikalatvan 
seurakunnan kirkkoherra Mer-
ja Jyrkkä.

PEKKA HELIN

• Teologikoulutuksen aloittaneiden kokonaismäärä on säilynyt 

samansuuruisena viime vuosina. Vuonna 2013 aloitti 291 

opiskelijaa. Maistereista kirkon palvelukseen työllistyy noin 

puolet valmistuneista.

• Vuonna 2013 papiksi vihittiin kaikkiaan 84 henkilöä. 

Seurakuntapappeja oli samana vuonna kirkossa noin 2 200.

• Teologien työttömyysaste oli elokuussa 2014 noin 4,65 

prosenttia. Luku ei ole erityisen korkea, mutta työttömyys 

painottuu vihkimättömiin teologian maistereihin.

E l s i  S a l ovaa ra

Moni teologi odottaa pappisvihkimystä päästäkseen töihin.  Vuonna 2009 teologeja vihittiin Oulun tuomiokirkossa.

Papeiksi puolet maistereista

Virkoja 
jäädytetään, 
lakkautetaan 
ja sijaisia ei 
palkata, kun 
pappi vaihtaa 
työpaikkaa, 
jää vapaalle tai 
eläköityy. 
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SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Julkkiskirkkoherra 
patistaa 
äänestämään
Seurakuntavaalikampanjassa 
mukana oleva helsinkiläisen 
Kallion seurakunnan kirkko-
herra Teemu Laajasalo tun-
nustautuu paikallisseurakun-
tien vahvaksi kannattajaksi. 

– Olen suuri paikallisseu-
rakuntien ystävä. Suomessa 
on yli 400 seurakuntaa, joissa 
tehdään pientä, hiljaista työ-
tä. Se työ koskettaa satojen 
tuhansien ihmisten arkea vii-
koittain ja miljoonien vuosit-
tain, Laajasalo sanoo.

– Diakonit tapaavat ihmi-
siä, joita ei kukaan muu tapaa, 
he näkevät ihmisiä, joita ku-
kaan muu ei halua nähdä, he 
hoitavat niiden ihmisten asioi-
ta, joita kukaan muu ei hoida. 
Äänestäjiä tarvitaan mukaan 
tätä työtä tukemaan, Laajasa-
lo kannustaa.

– Usein sanotaan, että kirk-
ko on maamerkki. Toivon, et-
tä kirkko voisi olla myös tai-
vaan merkki. Eli käytännössä 
kirkko voisi olla pieni pala tai-
vasta, sellainen, joka voisi loh-
duttaa lohdutuksen hetkellä ja 
tuoda toivoa toivottomuuden 
hetkellä.

Tyttöjen 
itsemurhat
lisääntyneet
Tuoreessa väitöskirjassaan 
Anniina Lahti selvittää ala-
ikäisten suomalaislasten ja 
-nuorten itsemurhakuollei-
suuden muutoksia viimeisten 
neljän vuosikymmenen aika-
na. Suomessa tapahtuu nykyi-
sin keskimäärin 17 alaikäisen 
itsemurhaa vuosittain. 

Poikien itsemurhat ovat 
1990-luvun alusta lähtien vä-
hentyneet ja tyttöjen lisäänty-
neet. Poikien itsemurhakuol-
leisuus on korkeampi kuin 
tyttöjen, mutta ero on parin 
vuosikymmenen aikana pie-
nentynyt yli kuusinkertaises-
ta kaksinkertaiseksi.

Alaikäisten itsemurhien 
tekotavoissa on tapahtunut 
muutoksia. Tyttöjen itsemur-
hat ovat väkivaltaistuneet. Tä-
mä saattaa selittää itsemurhi-
en lisääntymistä, koska tyt-
töjen itsemurhayritykset ovat 
suhteellisen yleisiä ja väkival-
tainen tekotapa johtaa toden-
näköisesti kuolemaan. 

Äärijuutalainen ei istu 
naisen viereen lennolla

Yhdysvaltalainen Sharon 
Shapiro julkaisi jokin ai-
ka sitten netissä nimien-
keruuadressin vedotak-

seen Israelin kansalliseen lento-
yhtiöön El Aliin. Adressissa vaa-
ditaan, että El Al järjestää konei-
siinsa erillisen osaston ääriorto-
doksijuutalaisille miehille, jotka 
eivät halua istua vierekkäin nais-
ten kanssa.

Shapiro sydämistyi kahdes-
ta viimeaikaisesta tapauksesta, 
joissa useat ääriortodoksimiehet 
kieltäytyivät istumasta varaamil-
leen paikoille, koska naisia istui 
niiden vieressä. Lennot myöhäs-
tyivät, koska naiset kieltäytyivät 
vaihtamasta paikkaa eivätkä mie-
het suostuneet istumaan omille 

Shapiro ky-
syy El Alilta, 
miksi sen hen-
kilökunta sal-
lii ääriortodoksi-
en terrorisoivan, häi-
riköivän ja pelottelevan naisia 
vaihtamaan maksamiaan paik-
koja. Ääriortodoksien uskonnol-
liset oikeudet eivät voi Shapiron 
mukaan syrjäyttää naisten kan-
salaisoikeuksia.

Adressissa ehdotetaan, että El 
Al varaa koneisiinsa muutaman 
istuinrivin, joihin ääriortodok-
sit voivat varata paikkoja erityis-
tä maksua vastaan. Näin vältet-
täisiin kärhämät ja lentojen myö-
hästymiset.

El Al julkaisi lausunnon lento-

jen myöhästymisten jälkeen. Yh-
tiön mukaan se voi ottaa harkin-
taansa tällaiset aloitteet, jos niillä 
voidaan parantaa tilannetta.

Shapiron adressi on herättänyt 
juutalaisyhteisöissä suurta huo-
miota ympäri maailmaa.

– En odottanut, että adres-
si saisi näin suuren huomion. Il-
meisesti se iski hermoon.

PEKKA HELIN
Lähde: Religious News Service

Todellista vastuuta kaikilla paikoilla
Seurakuntaneuvostolle 
kuuluvat asiat ovat 
arkisia. Valtuusto vetää 
suuria linjoja, Marja 
Wathèn määrittelee. 

Ylikiiminkiläinen luotta-
mushenkilö Marja Wat-
hèn kertoo, ettei hän ole 
kuulunut Oulun seura-

kuntayhtymän yhteisessä kirk-
kovaltuustossa ja -neuvostossa 
siihen joukkoon, joka kärkkääs-
ti nappaa puheenvuoron suurissa 
talous- tai kiinteistöasioissa.

– Mutta kun on ryhdytty pu-
humaan Ylikiimingin asioista, 
olen avannut suuni. Asiani sa-
non enkä arkaile puhua paikalli-
suuden puolesta. 

Seurakuntaneuvostoissa
esillä arjen asioita
Marja Wathèn kuuluu Ou-
lun seurakuntayhtymän yhtei-
sen kirkkovaltuuston ja yhteisen 
kirkkoneuvoston lisäksi Oulujo-
en seurakuntaneuvostoon. 

– Oulujoen seurakunnan ar-
ki tulee tutuimmaksi juuri seu-
rakuntaneuvostossa. Siellä toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 
käsitellään ensimmäiseksi. Bud-
jetit sisältävät numeroita, mutta 
ne kertovat siitä, mihin Oulujo-
ella käytetään rahaa.

Wathèn korostaa, että kirkko-
herra johtaa seurakunnassa hen-
gellistä toimintaa, mutta seura-
kuntaneuvostossa ideointi kuu-
luu asiaan. Johtaahan neuvosto 
osaltaan seurakunnan toimintaa 
ja edistää sen hengellistä elämää, 

kuten seurakuntaneuvoston teh-
tävä virallisesti määritellään.

Valtuustossa puhutaan
miljoonista
Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää 
seurakuntayhtymissä ylintä pää-
tösvaltaa. Wathèn kuvailee koke-
muksensa perusteella, että val-
tuustoissa tarvitaan ”miehiä pai-
kallaan”.  

– Päätökset syntyvät valtuus-
tossa selvitysten, raporttien ja ko-
kouskierrosten jälkeen. Siksi sin-
ne tarvitaan miehiä ja naisia, joil-
la on kykyä pitää asiat kasassa ja 
rattaat liikkeessä, ylikiiminkiläi-
nen sanoo.

Wathèn kokee, että viime vuo-
sien suurimmat linjanvedot val-
tuustossa ovat liittyneet talouden 
turvaamiseen Oulun seurakun-
tayhtymässä.

– Se on ollut jättimäinen asia, 
hirveän suuri juttu. Kiinteistöt 
ovat puhuttaneet: kun osasta ra-
kennuksia joudutaan luopumaan 
järki- ja säästösyistä, tunteet tule-
vat herkästi pintaan. 

Yksi iso päätös Oulun yhtei-
sessä kirkkovaltuustossa tehtiin 
vuosi sitten, kun nuija kopautet-
tiin Rokuan leirikeskuksen noin 
8 miljoonan saneeraukselle.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Marja Wathèn

Seurakuntavaalit Oulun seurakuntayhtymässä 
Seurakuntavaaleissa 9.11.2014 äänestäjä saa kaksi äänestyslip-
pua. Toisella hän äänestää ehdokastaan Oulun seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja toisella ehdokasta seu-
rakuntaneuvostoon. Molempiin ei tarvitse äänestää samaa eh-
dokasta.  

Yhteinen kirkkovaltuusto:
• kuuluu 61 henkilöä Oulun seitsemästä seurakunnasta  
• valtuusto päättää muun muassa virkojen perustamisesta, rakennushankkeista 

sekä hyväksyy seurakuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot 
• valtuusto valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon

Seurakuntaneuvostot:
• jokaisessa yhtymän seitsemässä seurakunnassa 
   (Tuira, Karjasilta, Oulujoki, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Haukipudas, 

Oulunsalo ja Kiiminki) on oma seurakuntaneuvostonsa
• esimerkkejä tehtävistä: johtaa osaltaan työntekijöiden kanssa seurakunnan 

toimintaa, antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista, 
 päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakuntayhtymän 
 talousarviossa osoitetaan seurakunnalle
• johtokunnat toimivat seurakuntaneuvostojen alaisuudessa 

K
u

vat: w
w

w
.sxc.h

u
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paikoilleen.
Naisten oikeuksia puolustavi-

en järjestöjen mukaan vastaavan-
laisia tapauksia on ollut muitakin 
viime vuosina.  

Sukupuolien erottaminen on 
keskeinen periaate ääriortodok-
siyhteisöissä. Niissä uskotaan, et-
tä juutalainen laki kieltää kontak-
tin sellaisten miesten ja naisten 
välillä, joilla ei ole sukulaisuus-
suhdetta keskenään.

En odottanut, että 
adressi saisi näin 
suuren huomion. 
Ilmeisesti se iski 
hermoon.
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Seurakuntavaali-
ehdokkaat haluavat 
suunnata voimavaroja 
lähes jokaiselle.

Suuntaisin seurakunnan re-
sursseja lapsiin ja nuoriin. Lap-
sissa ja nuorissa kasvaa tulevia 
seurakuntalaisia, ja heille olisi 
hyvä luoda alusta alkaen mah-
dollisuuksia olla mukana seu-
rakunnan toiminnassa mielek-
kään tekemisen ja toiminnan 
kautta. 

Maarit Rajander-Suoniemi, Tyrnävä, 
Keskustan ehdokaslista

Mielestäni seurakunnan resurs-
seja tulee kohdentaa tasapuoli-
sesti kaiken ikäisten toimin-
taan, unohtamatta aikuisväes-
töä, joka jää usein ilman miele-
kästä toimintamuotoa. Vertais-
ryhmät ovat tärkeitä, niiden li-
säksi seurakunnasta tulee löy-
tyä toimintaa, joka on tarkoitet-
tu myös sukupolvienylittäväksi 
toiminnaksi. 

Johanna Herranen, Tuira, 
Toimivat seurakuntalaiset (TS)

Lähtisin kohdentamaan resurs-
seja työmuotoon, jolla saavutet-
taisiin eniten apua, tukea ja seu-
rakunnan toimintaa tarvitsevia 
kustakin ikäryhmästä.

 Sanna Kokko, Tyrnävä
Kristillisten perusarvojen puolesta

Suuntaisin seurakunnan re-
sursseja keski-ikäisten toimin-
taan, koska silloin ihminen 
ikääntyy ja tulee haastetta niin 
työelämässä kuin perheen pa-
rissa. Ikääntyvät vanhemmat 
tuovat haastetta varsinkin nais-
ihmisille, ja silloin seurakun-
nan työmuodot voi olla yksi voi-
maannuttava apu arjessa selviä-
miseen. 

Pirjo Vähäkuopus, Siikalatva, 
Seurakunnan puolesta

Nuoriin aikuisiin, koska hyvin 
usein tuossa vaiheessa elämäs-
sä tapahtuu mullistuksia, jol-
loin kirkkoa voidaan tarvita.

Niina Jääskeläinen,
tuomiokirkkoseurakunta, 

Toimivat seurakuntalaiset (TS)

Mielestäni seurakunnan re-
sursseja pitäisi periaatteessa 
kohdentaa tasapuolisesti kai-
kille ikäryhmille. Tämän het-
ken yhteiskunnallisessa tilan-
teessa etusijalle nousee kuiten-
kin varttuva sukupolvi, mei-
dän nuoremme. Syrjäytymisen 
ja passivoitumisen ehkäisy kai-
kin tavoin on nyt tärkeää, ja sii-
hen toivoisin seurakunnan eri-
tyisesti satsaavan resursseja.

Hannu Anttila, Oulujoki
Toimivat Seurakuntalaiset (TS)

Lapsille ja nuorille toimintaa 
järjestävät useat tahot. Sen si-
jaan aikuisille ja vanhuksil-
le suunnattu toiminta on vä-
häisempää. Tähän toimintaan 
suuntaisin oman seurakunta-
ni toimintaa lapsia ja nuoria 
unohtamatta!

Pia Lapinoja, Muhos, 
Kotiseurakunta yhteinen asiamme

Vastustan keinotekoisia vastak-
kainasetteluja. Mutta jos suun-
taamalla seurakunnan resurs-
seja nuorisotyöhön, voidaan tu-
kea nuoria, vastaan vaalikysy-
mykseen: hupparikansalle. Pi-
dän ajatuksesta ”tukemalla kas-
vavia nuoria, annamme heille 
siivet elämää varten”.

Pia-Riitta Korvenheimo, 
Karjasilta, Katse

”Resursseja kaiken 
ikäisten ihmisten 

toimintaan”

Neljäs vaalikysymys:  

Miten tekisit seurakunnasta 
helposti lähestyttävän?

Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhanter-
vehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 13.10. Muis-
ta mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa.  

Viikon 
vaali-

kysymys
?

Jobin pesti avitti 
ammatinvalinnassa

Persoona peliin
Mari Viljas myöntää 
hämmästelleensä ensi 
alkuun luottamushenkilön 
laajoja tehtäviä 
seurakunnassa.

Tuposlainen luottamus-
henkilö, kirkkovaltuuston 
ja kirkkoneuvoston jäsen 
Mari Viljas muistaa vuosi-

en takaa ensimmäisen Limingan 
seurakunnan kirkkovaltuuston 
kokouksen, jossa hän oli mukana.

– Esityslistalla oli työntekijöi-
den palkkaluokkien tarkistus. Pie-
ni hämmästys syntyi ensi alkuun 
mielessäni siitä, kun ymmärsin, 
että ”ai tällaistakin valtaa” luotta-
mushenkilöt käyttävät kirkkoval-
tuustossa, Viljas kertoilee.

Tänä syksynä Limingan kirk-
kovaltuusto on päättänyt muun 
muassa työntekijöiden koulutus-
suunnitelmasta.

– Valtuustossa ja neuvostossa 
on lopulta paljon henkilöstöasi-
aa. Työryhmään, joka haastatte-
lee virkaa hakevia, kuuluu myös 
kirkkoneuvoston edustaja. 

Varojen käyttö ei
jää epäselväksi
Viljaksen mukaan luottamushen-
kilöt niin valtuustossa kuin neu-
vostossa näkevät läheltä, mihin 
seurakunnassa käytetään varo-
ja. Keskustelu toiminnasta kuu-
luu erityisesti kirkkoneuvostoon 
ja johtokuntiin. 

Kirkkovaltuustossa Viljas on 
ehtinyt olla päättämässä isois-
ta remonteista, kuten muutamia 
vuosia sitten Limingan pappilan 

kunnostuksesta. 
Omassa työssään Limingan 

kunnassa psykiatrian sairaanhoi-
tajana Viljas on huomannut, että 
seurakunta on merkittävä yhteis-
työkumppani niin kunnalle kuin 
monille järjestöille.

– Seurakunnissa tehdään tär-
keää työtä ihmisten hyväksi.

Siksi työntekijöiden rinnal-
le tarvitaan kirkkoneuvostoon 
ja kirkkovaltuustoon seurakun-
nasta kiinnostuneita luottamus-
henkilöitä miettimään toimintaa, 
Viljas toteaa.

Pelkkä paperien 
pyörittely ei riitä
Limingan kunnanvaltuuston va-
rapuheenjohtajana toimivan Vil-
jaksen kokemus on, että kirkko-
neuvostossa ja kirkkovaltuustos-
sa on hyvä olla ihmisiä, jotka eivät 
istu vain kokouksissa, vaan osal-
listuvat myös toimintaan.

– Seurakunnassa päättäjän on 
annettava omasta persoonastaan 
enemmän likoon kuin kunnan 
puolella.

R i i t t a  H i r vo n e n

Mari Viljas

Mikä sinusta tule isona? 
Lähes jokaisen lapsen 
ja nuoren tuntemaan 
kysymykseen saattoi 

hakea tällä viikolla vinkkejä Ou-
lun seurakuntien esittelytiskil-
tä Eteenpäin-messuilla Ouluhal-
lissa.

Seurakuntien työntekijät tar-
joilivat ammatinvalinnan hel-
pottumiseksi Jobin pesti -mene-
telmää. Erilainen – leikkimieli-
nen – ammatinvalinnanohjaus 
toimi siten, että nuoret saattoivat 
etsiä itselleen oikeaa uraa yrittä-
mällä arpoa kolmesta eri pussista 
samaa ammattia.

– Tarjolla oli hyviä pestejä kir-
kon leivissä, Oulun seurakun-
tien oppilaitostyön ja kansainvä-

lisen työn diakoni Salla Tuomi-
nen kertoo.

Tuomisen mukaan Oulun seu-
rakunnat ovat osallistuneet mes-
suille jo useana syksynä. Kirkon 
tiskillä tiedetäänkin, että messu-
väkeä yllättää usein se, miten pal-
jon erilaisia ammatteja seurakun-
nissa on.

– Kirkko rekrytoi esimerkiksi 
paljon IT-alan osaajia. Myös kiin-
teistöpuolen tehtävät ovat moninai-
set, seurakunnissa tarvitaan muun 
muassa maalareiden ja catering-
alan ammattilaisten osaamista.

– Meidän tehtävänämme on-
kin ollut Eteenpäin-tapahtumas-
sa lisätä ihmisten tuntemusta 
seurakunnan tarjoamista työpai-
koista, Tuominen kiteyttää.

Hänen kokemuksensa monil-
ta messuilta on, että kirkon mai-
ne työnantajana nuorten mieliku-
vissa ei ole huono.

Tuominen itse kertoilee mie-
lellään seurakunnasta työnanta-
jana.

– Minä kiitän työnantajaa 
muun muassa siitä, että minulla 
on ollut hyvä mahdollisuus täy-
dennyskoulutukseen työssäni.  

Eteenpäin-messut järjestettiin 
Oulussa 8.–9. lokakuuta. 

RIITTA HIRVONEN

Seurakuntavaalit Limingan, 
Kempeleen, Muhoksen,  
Tyrnävän, Siikalatvan ja 
Hailuodon seurakunnissa 
Lumijoella on sopuvaalit, eli siel-
lä ei äänestetä.
Seurakuntavaaleissa 9.11.2014 äänestäjä va-
litsee ehdokkaan kirkkovaltuustoon.

Kirkkovaltuusto: 
• päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, kir-

kollisveron suuruudesta, rakennushankkeista, 
virkojen perustamisesta

• valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, jonka alai-
suudessa toimivat johtokunnat

• kirkkoneuvosto muun muassa johtaa seurakun-
nan hallintoa ja taloudenhoitoa sekä valvoo seu-
rakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustossa 
esiteltävät asiat

Usko hyvän tekemiseen – Seurakuntavaalit 2014
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www.kotimaa.fi

Hyvä seurakuntavaaliehdokas.

Tavoita äänestäjät tehokkaasti.

Seurakuntavaalit lähestyvät. 

Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvässä seurakuntalehdessä 
on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.

Vaalialennuksemme on 25 %,

puolen sivun ja kokosivun alennus on 30 %.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Pirjo Teva
myyntipäällikkö
puh 020 754 2284
gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Kimmo Helomaasta uusi
Kempeleen kirkkoherra

Kirkkokonsertti

Kempeleen kirkkoher-
raksi sunnuntaina  ää-
nestetty Kimmo He-
lomaa sanoo olevansa 

”iloisen yllättynyt” valinnas-
taan.

– Toisetkin kandidaatit oli-
vat hyviä. Suorassa kansan-
vaalissa lopputuloksesta ei voi 
koskaan olla etukäteen varma, 
Helomaa sanoo. 

Limingan seurakuntapas-
torina työskentelevä Helomaa 
sai vajaa puolet annetuista ää-
nistä. Kirkkoherranvaalissa 
annettiin yhteensä 711 ääntä, 
joista toisella vaalisijalla ollut 
Helomaa sai 351 ääntä.

Ensimmäisellä vaalisijal-
la ollut Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan seurakuntapas-
tori Jouko Lankinen sai 244 
ääntä ja kolmannella vaalisi-
jalla ollut Tuiran seurakun-
nan kappalainen Petteri Tuu-
los 116 ääntä.

Äänestysprosentti vaalissa 
oli 7,4.

– Viime vaaleissa prosent-
ti taisi olla ihan sama. Tyypil-
listä on, että prosentti jää vä-
hän pienemmäksi kaupunki-
maisissa olosuhteissa, Helo-
maa jatkaa.

Aloittanee ensi
vuoden alussa
Kempeleläisen Helomaan, 44, 
hengellinen tausta löytyy kört-
tiläisyydestä. Näillä näkymin 
hän aloittaa työnsä ensi vuo-
den alussa.

– Tulen tekemään työtä sydä-
mellä.  Kirkkoherralle kuuluvat 
hallinnon lisäksi muutkin tehtä-
vät perustyöstä edustamiseen. Ai-
on kyllä näkyä ja säilyttää tuntu-
man seurakuntaan.

Helomaa on toiminut pastori-
na Limingan lisäksi Kiimingissä 
sekä vs. kirkkoherrana Pudasjär-
vellä ja Utajärvellä.

Suuria uudistustarpeita hän ei 
Kempeleen seurakunnassa näe.

– Kempeleessä on tehty pal-
jon asioita pitkällä tähtäimellä 
oikein. Uudistukset on jo tehty. 
Nyt pitää vahvistaa hyviä puolia, 
jotka täällä ovat jo olemassa.

HELI VÄYRYNEN

– Tulen tekemään työtä sydämellä, Kempeleessä asuva Kimmo Helomaa sanoo.

Kempeleläiset äänestivät kirkkoherranvaalissa viime sunnuntaina.

Ku va t :  S a r i  K a r vo n e n

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Piippolan ja Pyhännän yh-
teinen seurakuntakerho 
pidettiin vanhustenviikon 
merkeissä Pyhännällä tiis-

taina 7. lokakuuta. 
Paikalla oli 39 henkilöä. Perin-

teisten ruokailujen, yhteislaulujen 
ja hartauden jälkeen ohjelmassa 
oli kerholaisten runonlausuntaa 
ja lentelipä paikalle kaksi vanhaa 
varistakin. 

Arpajaisiin olivat Tavastkengän 
diakoniapiiriläiset leiponeet mait-
tavia kakkuja, rieskoja ja muita 

K i r s t i  Ha k ka ra in e n

M e r v i  K a r t t u n e n

M e r v i  K a r t t u n e n

Siikalatvalla ohjelmallinen 
vanhustenviikko

Pulkkilan Koivulehdossa vietettiin lukupiiriä tiistaina 7. lokakuuta.

herkkuja. Kiitollisin mielin pai-
kalla juotiin emäntien keittämät 
kääretorttukahvit. 
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Oulun korkeat 
työttömyysluvut 
havahduttivat kirkonkin. 
Karjasillan seurakunta 
tarjoaa apua tieto- ja 
viestintäteknologian
alan murroksessa.

Karjasillan seurakunta kut-
suu ihmisiä keskustele-
maan siitä, millaista tu-
kea seurakunta voi tarjo-

ta ICT-alan uudessa tilanteessa.
Kaikille avoimeen keskustelu-

tilaisuuteen odotetaan erityises-
ti työttömiä ja työttömyysuhan 
alaisia tieto- ja viestintäteknii-
kan ammattilaisia.

Tilaisuus pidetään Karjasillan 
kirkon seurakuntasalissa torstai-
na 16. lokakuuta alkaen kello 18.

– Tilaisuuteen voi tulla yk-
sin tai porukalla. Sinne saa tul-
la vaikka vain kahville ja kuunte-
lemaan. Yhtään sanaa ei ole pak-
ko sanoa illan aikana, lääninro-
vasti, kirkkoherra Juhani Lavan-
ko toteaa.

Tilaisuudessa ei tarjota val-
mista pakettia alan murroksen 
lievittämiseksi, vaan tulijoilta 
otetaan ideoita vastaan.

– Tarkoituksena on kohdata 

Kirkko haluaa auttaa insinöörejä

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Se on se juttu, jonka seurakunnat osaavat, sanovat Juhani Lavanko ja Nina Niemelä. He odottavat keskustelutilaisuuteen Karjasillalle erityisesti työttömiä ja työttömyysuhan 
alaisia ICT-alan ihmisiä.

Oulun seudulla vallitsee 
vahva suorittamisen ja 
pärjäämisen kulttuu-
ri, sanoo lääninrovasti, 

Karjasillan seurakunnan kirk-
koherra Juhani Lavanko.

Tieto- ja viestintäteknologia-
alalla työskentelee paljon työ-
orientoitunutta väkeä.

– Heille kokemus työttömyy-
destä voi olla raju ja pudotus 
korkealta, Lavanko sanoo.

Miehen ei ole hänen mieles-
tään helppo sanoa, että elämä 
menee huonosti. Monilla on 
tarve näyttää ulospäin, ettei täs-

sä mitään hätää ole.
Työssä ei ole kyse vain toi-

meentulosta, vaan paljon muus-
takin.

– Vasta työttömäksi jääneel-
le talous ei ehkä ole suurin asia, 
vaan tunteiden ja patoutumien 
purkaminen. Monet sosiaaliset 
verkostot särkyvät, sanoo Karja-
sillan seurakunnan johtava dia-
konian viranhaltija Nina Nie-
melä.

Kun ihminen jää työttömäk-
si, hän putoaa pois työterveys-
huollon ja monien muiden pal-
velujen piiristä.

– Työttömyys heijastuu hy-
vin monille elämänalueille ih-
missuhteista kysymykseen sii-
tä, mikä minun merkitykseni 
tässä elämässä on, Niemelä jat-
kaa.

Työttömäksi voi jäädä, vaik-
ka tekisi työnsä täydellisesti.

– Olisi hienoa, jos kenenkään 
ei tarvitsisi hävetä sitä, että hän 
on työtön. 

– Työttömyys on arjen taval-
lisuutta. Jollakin sattuu nyt ole-
maan työpaikka, toisella ei. Ei se 
ole sen ihmeellisempää, Lavan-
ko lisää.

ihmisiä ja tunnustella, mitä toi-
veita ja ajatuksia heillä on mieles-
sä, Lavanko jatkaa.

Tarjolla vertaistukea
ja muiden kokemuksia
Insinöörit ja muut ICT-alan am-
mattilaiset voivat jakaa tilaisuu-
dessa kokemuksia ja saada ver-
taistukea.

Lavanko toivoo, että seu-
rakunta pystyisi toimimaan 
kumppanina, jonka kanssa voisi 
avoimesti purkaa mielessä ole-
vat asiat.

– Toivottavasti pääsemme 
myös tukemaan ihmisten identi-
teettiä niin, että ”olet ihan hyvä 
jätkä, vaikkei sinulla ole nyt palk-
katyötä”, Lavanko sanoo.

Juuri työttömäksi jäänyt ei ole 
vielä sinut uuden tilanteen kans-
sa. Moni kaipaisi kuuntelijaa.

– Usein ihmisillä ei ole paikkaa, 
jonne voi mennä puhumaan ko-
ko elämän paketista. Ihmisen ko-
konaisvaltainen kohtaaminen on 
kirkon diakoniatyön suurin anti, 
Karjasillan johtava diakonian vi-
ranhaltija Nina Niemelä sanoo.

Seurakunnat tukevat
työttömiä muutenkin
Jotkut oululaiset ovat kysyneet 
Karjasillan seurakunnasta, mik-

si juuri tieto- ja viestintäteknolo-
gian alan työttömille järjestetään 
oma keskustelutilaisuus, vaikka 
työttömiä on muillakin aloilla.

Yksi syy on se, että ICT-alan 
murros on Oulussa poikkeuksel-
lisen raju. Kyse on massatyöttö-
myydestä.

– Kirkko on osallisuuden yh-
teisö. On luontevaa, että täl-
laisessa tilanteessa tarjoamme 
paikkaa näiden asioiden jakami-

Työttömyys vaikuttaa ihmissuhteisiinkin

seen, Lavanko sanoo.
Oulun seurakunnilla on vuo-

sikymmenten kokemus työttö-
mien tukemisesta. Kirkko te-
kee työttömien kanssa työtä ko-
ko ajan.

– Emme pidä yhtään vähem-
män tärkeänä muiden alojen 
työttömien kohtaamista, Lavan-
ko muistuttaa.

HELI VÄYRYNEN

Työttömyys on 
arjen tavallisuutta. 
Jollakin sattuu nyt 
olemaan työpaikka, 
toisella ei. 

Juhani Lavanko

H e l i  Väy r y n e n
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Hautauspalveluja

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

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

Su 12.10. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Esa Pieniniemi

Ke 15.10. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 9.10. klo 18 King’s Kids Jerusalemista, Ruut 
Ben-Yosef, Ilkka Puhakka. Pe 10.10. klo 18 Fresh-
nuorten aikuisten ilta. Pe 10.10. klo 19.30 Nuor-
ten ilta. Su 12.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Esko 
Rautio, Jussi Jokisaari, Pasi Markkanen, Makarios.  
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 12.10. klo 17 

Church@78, International Service (in Russian and English). Ke 15.10. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Seurakuntakuoro. To 16.10. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
www.oulunkotiseurakunta.net
Tervetuloa la 11.10. klo 18
Juhlistamme Lehtimajanjuhlaa 
seurakunnassamme puhujana
Mika Pouke

Su 12.10. klo 10.30. rukouskokous, klo 11.00 Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu.
Ma 13.10. klo 13.00 Maanantaikerho.
TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

PELASTUSARMEIJA   Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

OULUN ILMESTYSMAJA - YHTEISKRISTILLINEN
KOHTAAMISPAIKKA Siljonkatu 70

Tiistaisin aina klo 10 PÄIVÄRUKOUS- JA YLISTYS
Perjantaisin aina klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA

PETER HOPÈN: HENGELLINEN KASVU ja RUKOUSPALVELU 
pe 10.10. klo 18 ja la 11.10. klo 12, 15 ja 18

ALFA-kurssi alkaa ma 13.10. klo 18
TERVETULOA POHTIMAAN ELÄMÄÄ

maanantai-iltaisin yhteisen rennon iltapalan, alustuksen
ja keskustelun merkeissä 10 viikon ajan.

Ilmoittautumiset p. 044 5709529 tarja.k.hyttinen(at)gmail.com
JOHANNA TUNTURIPURO ke 5.11. ja 26.11. klo 18
RAUNO HELPPI pe 14.11. klo 18 ja su 16.11. klo 14
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT! JOH. 15:5

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

To 9.10. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Hannu Murhu, God’s Bell, aihe: Uskossa 
ojentautuminen. Pe 10.10. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 12.10. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Sirpa Saarela, Henri Tuhkala, aihe: Jeesus osa 5: Armon 
voima. Ti 14.10. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen, klo 18 Alfa kurssi, aihe: 
Miksi ja miten rukoilen. Ke 15.10. klo 18 Varkki-ilta, 11-14 -vuotiaille. Tervetuloa!

Evankelista Eliina 
Heinonen kehottaa 
puhumaan hyviä sanoja. 
Tuntemattomallekin voi 
kehaista hänen kaunista 
vaatettaan. 

Tuiran seurakunnassa viete-
tään Hyviä sanoja -iltapäi-
vää ensi lauantaina 11.10. 

Puhujavieraana on Kan-
san Raamattuseuran evankelista 
Eliina Heinonen.

Eliina Heinonen, sanoisitko mi-
nulle tähän alkuun yhden hyvän 
sanan tai useammankin?

– Anteeksi.

Mitä muita arjen hyviä sanoja on 
kuin anteeksi ja kiitos?

– Kannustavat ja rohkaisevat 
sanat ovat hyviä. Vastikään sa-
noin tuntemattomalle naiselle ka-
dulla, että hänellä on kaunis vaa-
te päällään. Mieheni tuumi, että 
kommenttini saattavat hämmen-
tää, jopa nolostuttaa ventovieras-
ta, mutta minä uskon ihmisten 
ilahtuvan hyvistä sanoista.

– Minä sanoin kehun, kos-
ka tarkoitin sitä: vaate oli todella 
nätti. Imartelusta en tykkää, sa-
nomisissaan pitää olla rehellinen.

Suomessa kärsitään poliitikko-
jen mukaan kestävyysvajeesta. 
Podetaanko meillä myös hyvien 
sanojen vajetta?

– Näin on. Joskus kyllä hyvät-

Treenillä voi kehittyä 
hyvän puhujaksi

kin sanat voidaan ymmärtää vää-
rin. Itse sanoin ystävälleni kerran, 
että hän on minulle tärkeä, vaik-
ka joskus myös vaikea. Tästä vies-
tistä tuli vastaanotetuksi vain sa-
nomiseni loppuosa. Väärinkäsi-
tyksiä on paljon. Minä tarkoitin 
totta myös lauseen alkuosalla.

– Vajetta syntyy, koska jostain 
syystä hyviä sanoja ei rohkaistuta 
sanomaan. Minulle on tärkeä kir-
jeestä Filippiläisille se kohta, jos-
sa Raamattu kehottaa meitä ”ajat-
telemaan kaikkea mikä on totta, 
kunnioitettavaa, oikeaa, puhdas-
ta, rakastettavaa ja kaunista”.  Nä-
mä kaikki ansaitsevat ääneen sa-
notun kiitoksen.

Onko evankeliumi, ilosanoma, 
pelkkiä hyviä sanoja?

– Evankeliumi on pelkästään 
hyviä sanoja, sillä se perustuu ar-
moon. Johanneksen evankeliu-
missa kehotetaan katsomaan Jee-
susta, joka oli täynnä armoa ja to-
tuutta. Armon saa nähdä siis aina 
ensimmäisenä.

Mitä hyviä sanoja sinä olet kuul-
lut viimeisimmäksi?

– Mieheni sanoo minulle usein 
kulta ja rakas. Aamulla mökille 
lähtiessään hän toivotti minulle 
mukavaa päivää. Vastikään eräs 
ihminen sanoi, että minulla on 
lämmin ääni puhuessani.

Voiko hyviä sanoja oppia sano-
maan?

– Minä kehotan ihmisiä puhu-
maan hyvää. Siihen oppii, jos opet-
telee. Useimmat pahat, loukkaavat 
sanat voi jättää huoletta väliin. 

– Usein koemme hankalak-
si sen, että osaisimme sanoa vai-
kean asian nätisti. Itse yritän täl-
laisessa tilanteessa sanoa ensin 
asiasta – tai ihmisestä – sen hy-
vän, joka on totta. 

– Vaikean asian sanomisessa 
on monesti lähellä asetelma, et-
tä viesti tulee ylhäältä annettu-
na. Kirkossa tällaista on yhä, ja se 
tuntuu pahalta. 

– Jeesus sanoo: Rakastakaa toi-
sianne. Se ei ole suositus tai oh-
jeistus vaan käsky. Siksi vihamie-
hellekin tulee sanoa enemmän 
hyviä kuin huonoja sanoja.

Hyvät sanat ovat kuin…?
– Kultaa.

RIITTA HIRVONEN

Kansan Raamattuseuran ja Tuiran 
seurakunnan Hyviä sanoja -iltapäivä 
alkaa lauantaina 11.10. klo 14 Tuiran 
kirkolla, Myllytie 5. 
Tilaisuuden alussa on kahvittelua.

Alas parvelta, kanttorit

Kanttorit ovat liian usein 
kirkkokansalta piilossa ur-
kuparvella. Musiikki kuu-
luu, mutta ketään ei näy.

Vuoden kanttoriksi tänä vuon-
na valittu Rovaniemen johta-
va kanttori Mauri Miettunen ei 
lähde kumoamaan alun väitet-
tä, mutta sanoo, että kanttorin 
ja seurakuntalaisten vuorovaiku-
tusta on tietoisesti lisätty Rova-
niemellä ja monissa muissa seu-
rakunnissa.

– Rohkaisen kanttoreita tule-
maan parvelta alas jumalanpalve-
lusväen keskelle säestämään esi-
merkiksi pianolla muutama vir-
si tai laulu. 

– Uusissa kirkoissa urut toki 
ovatkin jo lähellä seurakuntaa.

– Rovaniemeläiskuorot laula-
vat vuorollaan jumalanpalveluk-
sissa ja olen myös heille sanonut, 
että osa kappaleista olisi hyvä to-
teuttaa kirkon edestä juuri vuoro-
vaikutuksen ja läheisyyden tun-
teen lisääntymiseksi seurakunta-

laisten kanssa.
Miettunen on opetellut vast-

ikään soittamaan pianoharmo-
nikkaa, ja esimerkiksi vanhusten 
kerhossa hän soittaa sitä, jotta voi 
olla lähellä laulajia.

– Myös piano voi olla seura-
kunnan tiloissa aseteltuna si-
ten, että kirkkomuusikko joutuu 

kääntämään ihmisille selkänsä. 
Kirkkomuusikon rooli juma-

lanpalveluksessa on merkittävä. 
Kanttori määrää soitollaan esi-
merkiksi sävelkorkeuden, jolta 
kirkkoväki veisaa.

Oikea sävellaji yhteisessä lau-
lussa on iso kädenojennus seura-
kuntalaisille, joista vain osa on 
laulun harrastajia.

Miettunen ei pitäisi mahdot-
tomana sitä, että joskus – poik-
keustapauksissa – jumalanpalve-
lus olisi virsikirkko, jota kantto-
ri johtaisi. 

– Se voisi olla virkistävä vaih-
toehto. Jumalanpalveluksen suh-
teen tarvitaan vapautumista,  li-
sää vuorovaikutusta ihmisten 
kanssa, vuoden kanttori pohtii.

RIITTA HIRVONEN

Oulussa vietettiin alkuviikosta 
kirkkomusiikkipäiviä. Päivillä 
pohdittiin jumalanpalveluksen 
kehittämistä. 

Mauri Miettunen

R i i t t a  H i r vo n e n
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Muutaman kerran vuo-
dessa Ilkka ja Tuulik-
ki Kronqvist pukevat 
ylleen vaatteen, jota 

kutsutaan albaksi. Vaate tuo heil-
le pyhyyden tunteen. Pyhä on ti-
laisuuskin, jossa albaa käytetään: 
Herran ehtoollinen.

Kronqvistit eivät ole pappeja 
vaan maallikoita, Tuiran seura-
kunnan ehtoollisavustajia, jotka 
jakavat viinin seurakuntalaisil-
le ja lausuvat monien rakastamat 
sanat: tämä on Kristuksen veri, 
sinun puolestasi vuodatettu. Eh-
toollisleipää he eivät jaa, sen teke-
vät kirkon työntekijät.

Maallikot ehtoollisavustajina 
– Kun kirkkoherra pyysi eh-

toollisavustajaksi, pidin sitä luot-
tamuksen osoituksena. 

Seurakuntalaisten käyttö ju-
malanpalvelusavustajina madal-
taa Ilkka Kronqvistin mukaan 
muiden seurakuntalaisten kyn-
nystä tulla kirkkoon ja jumalan-
palvelukseen.

 
Nöyrin mielin 
ja rukouksin
Ilkka Kronqvist on jakanut viiniä 
kolme kertaa, Tuulikki Kronqvist 
on ollut vuorossa kahdesti. Kertaa-
kaan he eivät ole jakaneet yhdessä 
ehtoollista. Kerran näin oli suunni-
teltu, mutta sairastuminen esti sen.

Kronqvistien jakamat pikarit 
eivät ole koskaan kaatuneet ei-
vätkä läikkyneet. Tuulikki Kron-
qvistin mukaan ehtoollisen jaka-
minen on turvallinen tilaisuus.

Ilkka Kronqvist kertoo, että 
avustajana toimiminen syventää 
omaa suhdetta ehtoollisen sakra-
menttiin ja antaa ymmärrystä 
Jeesuksen asettamaan ehtoolli-
seen. Ehtoollisavustajana toimi-
minen mahdollistaa kohtaamisia 
ja keskusteluja seurakuntalaisten 
kanssa jumalanpalveluksen ul-
kopuolella. Kronqvistit juttelevat 
mielellään, jos joku haluaa puhua 
hengellisistä asioista. Näin moni 
voi löytää suunnan elämälleen.

– Löytää Jeesuksen, Tuulikki 
Kronqvist sanoo.

Kronqvistien mukaan ehtool-
liseen tulee valmistautua rukouk-
sin ja nöyrällä mielellä sekä luke-
malla päivän tekstit Raamatusta. 
Virittäytyminen alkaa jo edellise-
nä iltana, hyvissä ajoin ennen pal-
velusta. Kirkkoon on hyvä tulla 
ajoissa saamaan ohjeet papilta ju-
malanpalveluksen kulusta ja ru-
koilemaan yhdessä ennen palve-
luksen alkua. 

Useimmat 
ovat eläkeläisiä
Avustajat ovat aktiivisia seura-
kuntalaisia. Useimmat Tuiran 
seurakunnan ehtoollisavustajista 
ovat jo eläkeläisiä. Niin ovat myös 
Kronqvistit.

Kronqvistien mukaan olisi hy-
vä saada uusia ja nuoria avustajia.

Tuulikki Kronqvist painottaa, 
että tehtävässä voisi olla kohtuul-
lisen ajan ja antaa tilaa uusille eh-
toollisavustajille. 

Ehtoollisavustajat saavat Tui-
ran seurakunnassa lyhyen koulu-
tuksen tehtäväänsä. Heitä opas-

tetaan käytännön asioissa, kuten 
kuinka toimitaan alttarilla ja mi-
ten viiniä jaetaan. Myös ehtool-
lisen hengellisestä merkityksestä 
kerrotaan.

Opastuksen jälkeen Kronqvis-
tit tietävät miten ehtoollisen jako 
etenee. He osaavat tulla oikeaan 
aikaan alttarille Isä meidän -ru-
kouksen jälkeen ja pitää ehtool-
lismaljaa oikein kädessä.

Opastuksessa kävi muun muas-
sa selville miten menetellä, jos eh-
toollisleivän syönyt ei halua viiniä. 

Muissakin Oulun seurakun-
nissa on ehtoollisavustajia. Kirk-

Avustajana 
toimiminen 
syventää omaa 
suhdetta ehtoollisen 
sakramenttiin ja 
antaa ymmärrystä 
Jeesuksen 
asettamaan 
ehtoolliseen.

Ilkka Kronqvist 
Ilkka ja Tuulikki Kronqvist eivät ole vielä jakaneet ehtoollista yhdessä.

Pe k ka H e l i n

koherrojen kesken on sovittu, et-
tä yhdessä  seurakunnassa luvan 
saanut voi avustaa myös toisessa 
seurakunnassa.

Tuiran seurakunnassa ehtool-
lisavustajia on kymmenkunta. 

Kirkkoherra Niilo Pesonen 
kertoo, että seurakuntalainen voi 
ilmoittaa kiinnostuksensa eh-
toollisavustajana toimimiseen. 
Rekrytointi perustuu myös sii-
hen, että kutsutaan sopivia ihmi-
siä tehtävään. Päätöksen ehtool-
lisavustajista tekee kirkkoherra. 

PEKKA HELIN

Kun Tuiran kirkkoherra, nyt-
temmin jo eläköitynyt Hannu 
Ojalehto pyysi Tuulikki Kron-
qvistia ehtoollisavustajaksi, tämä 
herkistyi ja pohti, onko hänestä 
siihen.

– Minä olen vain välittämässä 
ehtoollista, mutta Jeesus on pal-
velemassa meitä seurakuntalaisia, 
Tuulikki Kronqvist sanoo.

Ilkka Kronqvist mietti, miten 
hän maallikkona voi ottaa tehtä-
vän.  Aikaisemmin hän oli vain pas-
siivisesti ottamassa vastaan. Voisi-
ko hän olla välimiehenä ehtoollista 
jakamassa?  Ilkka Kronqvist päätyi 
myöntävään vastaukseen. 
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Muotoilukilpailun ensimmäisen palkinnon sai Tero Välimaan kastemalja nimeltä 
Kasteenristi. Se ja 14 muuta kilpailuun osallistunutta työtä ovat esillä näyttelyssä.

Millaista kastemaljaa te käytitte? 

Valtakunnallisen Kaste-
maljan muotoilukilpai-
lun parhaimmistoa on 
esillä Suomalainen kas-

temalja -näyttelyssä Oulun ev.lut. 
seurakuntien seurakuntataloissa 
ja kirkoissa 15.10.–7.12. 

Näyttelyn avajaiset ovat Kes-
kustan seurakuntatalossa tiistai-
na 14. lokakuuta kello 18. Avajai-
siin ovat kaikki tervetulleita.

Näyttelyn avaa Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Salmi 
ja näyttelyn esittelee Kristillisen 
taidesäätiön johtaja, lasitaiteilija 
Veijo Muroke. 

Säveltäjä Heikki Sarmanto ja 
sopraano Maija Hapuoja esittä-
vät avajaistilaisuudessa Sarman-
non säveltämää uutta musiikkia 
vuonna 2016–2017 kantaesityk-
seen tulevasta Johannes Kastaja 
-oratoriosta. 

Kotikasteissa kastemaljana on toiminut ainakin perintömal-
jakko, salaattikulho, hedelmävati – jopa leivontakulho. 

Lähetä meille maanantaihin 13.10. mennessä kuva tai ker-
tomus perheenne kastejuhlassa käytetystä kastemaljasta.  Ker-
ro, miten päädyitte juuri tuohon kastemaljaan. 

Käytämme kuvia ja tarinoita jutunteossa. 
Arvomme kokemuksiaan jakaneiden kesken levypalkintoja. 

Voit osallistua jutuntekoon myös ilman omaa nimeäsi.
Kuvia ja tekstejä voi lähettää osoitteeseen toimitus@rau-

hantervehdys.fi otsikolla Kastemalja. Paperipostia voi laittaa 
osoitteella Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu. 

Näyttely viivähtää Keskustan 
seurakuntatalossa 26. lokakuu-
ta saakka ja lähtee sen jälkeen 
kiertämään Oulun seurakun-
tiin. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 

Näyttely jatkaa Oulusta kier-

tämään Suomea eri seurakun-
tiin. Kastemaljanäyttelyn järjes-
täjinä Oulussa toimivat Kristil-
linen taidesäätiö, Oulun ev.lut. 
seurakunnat ja Kirkkohallitus.

Kastemaljakilpailun parhaimmisto esillä 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 12.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Punkaharjun kirkosta. Vir-
ret: 727; 415; 452; 814; 332.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.
Su 12.10. klo 10 Kohtuullis-
ta veisuuta Helsingin Vanhassa 
kirkossa. Juontajana papit Arto 
Antturi ja Hanna Vettenniemi, 
mukana useita kuoroja ja Tri-
Sis -lauluyhtye. Kanttorina Ris-
to Pulkamo, uruissa Matti Poh-
joissalo.

pelissa kuullaan tänä vuonna.   

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 12.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Hanna 
Partanen Karjasillan seurakun-
nasta kertoo kristityn vapaudes-
ta pienen enkelin silmin.
Klo 10 jumalanpalvelus Raa-
hen kirkosta, Kotikirkko kut-
suu -tapahtuma.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 12.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 12.10. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Han-
na Partanen Karjasillan seura-
kunnasta kertoo kristityn va-
paudesta pienen enkelin sil-
min.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Haukiputaan kirkosta. Virret: 
186:1-3, 130, 315 , 415 ja 457;1,7.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Suo-
malainen Kastemalja –näyttely, 
joka avataan Keskustan seura-
kuntatalossa 14.10. Haastatelta-
vana on lääninrovasti ja kirk-
koherra Juhani Lavanko.    
Ke 15.10. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa nuori-
somuusikko Esa Rättyä kertoo 
millaista musiikkia Oulugos-

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

Kun Susanna Raappana 
pyöräilee työmatkoillaan 
Haukiputaan kirkon ohi, 
hänet valtaa lämmin tun-

ne, joka ei johdu pelkästään reip-
paasta polkemisesta.

– Ajattelen aina, että tuossa se 
näkyy, oma kaunis kotikirkkoni, 
kertoo kahden tytön äiti.

Raappana ei ole paljasjalkai-
nen puttaalainen, vaan muutti 
paikkakunnalle perheensä kans-
sa nelisen vuotta sitten. Uudes-
ta kotipaikasta löytyi odottamat-
ta jotain, mitä elämästä aiemmin 
oli puuttunut.

– Nyt vasta olen rehellises-
ti löytänyt oman kotikirkkoni, 
Raappana sanoo.

Raappana asui aiemmin kan-
ta-Oulun alueella, mutta ei tunte-
nut alueensa suuressa seurakun-
nassa yhtään kirkkoa omakseen. 
Haukiputaalla hän huomasi, et-
tä pienellä paikalla seurakunnan 
työntekijöihin ja muihin seura-
kuntalaisiin oli helppoa ja luon-
nollista tutustua.

– Seurakunnan jalkautumi-
nen on täällä todella konkreettis-
ta. Työntekijöitä oikeasti näkee 
kaduilla ja heitä on helppo lähes-
tyä, Raappana kiittelee.

Erityisen mieluisa tuttavuus 
Raappanalle on ollut naisten 
kasvuryhmä nimeltä Naiseuden 
unelmat ja haasteet.

– Se on ollut valtava löytö. 
Ryhmässä on päässyt työstämään 
omaa henkistä ja hengellistä kas-
vuaan.

Itse Haukiputaan kirkos-
sa Raappanan mielestä parasta 

Oma kotikirkko 
löytyi vasta aikuisena

K at i L u o ma

Kotikirkkoni

helmi

on sen sijainti liikenteen melun 
ulottumattomissa, kauniissa ym-
päristössä joen rannalla.

– Tänne on helppo tulla, sillä tä-
mä ei ole minkään mutkan takana. 

Raappana kertoo, että vaikka 
hän mielellään käykin kirkossa, 
hiljentyminen ja Jumalan kanssa 
keskusteleminen on hänelle hel-
pompaa luonnossa. Kirkon lähei-
syydessä joella menevät talvisin 
Raappanan parhaat hiihtoreitit.

Kirkossa istumiselle asettaa 
joskus rajoitteita myös perheen 
kolmivuotias kuopus.

– Aika äkkiä saatammekin pää-
tyä kirkosta leikkipaikalle laitta-
maan nallea nukkumaan, kun tyt-
tö alkaa ravata pitkin kirkon käy-
täviä, äiti naurahtaa.

Innokas kirkossa kävijä Hil-
da-tytär kyllä on, vaikkei papin 
saarnoihin vielä malta uppoutua-
kaan. Kun äiti oli lähdössä isosis-
kon kanssa keväällä pääsiäisyön 
messuun, oli flunssaisen Hildan 
jäätävä kotiin nukkumaan.

"Enkö minä pääse messuun!" 
jaksoi kolmivuotias protestoida 
kiihkeästi kuumeesta huolimatta.

KATI LUOMA

Kotikirkkoni helmi -sarjassa 
seurakuntalaiset kertovat, mikä 
kotikirkossa on heille rakkainta. 
Haluatko sinä kertoa meille, mikä 
kotikirkossasi on rakkainta? Ota 
yhteyttä toimitus@rauhantervehdys.fi.

Susanna Raappana viihtyy luonnossa, missä hiljentyminenkin on helppoa.  
Haukiputaan kirkossa hänen mielestään parasta on sen sijainti joen rannalla. 

Yhdistykset

Herättäjän päivä: su 12.10. klo 10.00 messu Rantsilan kirkossa, kirkko-
kahvit ja seurat seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 9.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahka-
maalla, Itä-Vilppu 6, Raahe, pe 10.10. klo 18.00 Liepeen pappilan väen-
tuvassa Pudasjärvellä, su 12.10. klo 15.00 Siikajoen pappilassa, su 12.10. 
klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, su 12.10. klo 15.00 
Marja Kinnusella, Kiertotie 18, Kiiminki, su 12.10. klo 18.30 Kempeleen 
keskustan seurakuntatalossa, Tiilitie 1, Kempele, ti 14.10. klo 19.00 
Muhoksen seurakuntatalolla, to 16.10. klo 18.00 Aino Junttilalla,  
Puolukkatie 5, Temmes. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 9.10. klo 19,00 Opiskelijailta. 
Su 12.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Ke 15.10. klo 14.00 Toimintapiiri.

Kotimaa Pro on kaikkien kirkosta 
kiinnostuneiden verkkopalvelu. 
Löydä kiinnostavaa sisältöä ja poimi 
keskustelunaiheita. Kokeile saman 
tien: www.kotimaapro.� 

Bible Power -kerho pe 10.10. klo 18 
12-14 v. tytöille.
Seurat su 12.10. klo 14. Jussi Lahtinen, 
Jukka Nuutinen.
3K-ilta OP/NAilta ma 13.10. klo 18.30.
Raamattupiiri ma 13.10. klo 14.
Action & Bible -kerho ti 14.10. klo 18  
12-14 v. pojille.
OP/NAilta 16.10. P. Pikkarainen, 
Ennillä 044 5076428.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

ilmoitusaineistot 

osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Aam. 5: 21-24
Herra Jumala Sebaot sanoo näin:
- Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä,
minä en voi sietää juhlakokouksianne.
Kun te tuotte minulle
polttouhrejanne ja ruokauhrejanne,
minä en ota niitä vastaan.
Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi,
minä en katsahdakaan.
Vie pois minun luotani virsiesi pauhu!
En halua kuulla sinun harppujesi helinää.
Mutta oikeus virratkoon kuin vesi
ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

Kol. 2: 16-23
Kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte 
tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja 
uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen 
varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen 
ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa 
riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään 
kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo 
enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat 
tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole 
yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko 
ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla 
koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla 
tavalla.
    Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa 
kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, 
miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti 
ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin ”älä tartu”, 
”älä maista”, ”älä kosketa”? Tämä kaikkihan koskee 
sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys 
on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä 
omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja 
ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät 
viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia 
ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.

Mark. 2: 18-22
Johanneksen opetuslapset ja fariseukset 
paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: 
”Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun 
kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten 
opetuslapset paastoavat?” Jeesus vastasi: ”Eivät 
kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen 
vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen 
on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. 
Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, 
ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan 
ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa 
vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää 
uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. 
Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. 
Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit 
menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin 
leileihin.”

Ilojuhla
On hätkähdyttävää huomata, ettei Jeesuksen toiminnassa juuri mikään tyydyttänyt. 
Kun Hän seurusteli syntisten ja huono-osaisten kanssa, Hänen katsottiin suosivan syn-
tiä.  Moittiessaan synneistä Jeesuksen katsottiin puuttuvan asioihin, jotka eivät hänelle 
kuuluneet. Parantaessaan sairaita Hän teki sen väärään aikaan. Miksi näin?

Jeesus sai tuntemaan syyllisyyttä ja syntiä. Ihminen ei ollut elänyt, kuten oli tarkoi-
tus. Sydämessä oli paha olla. Huonoa omatuntoa yritettiin tukahduttaa lain käsky-
jen ulkokultaisella noudattamisella. Ihminen kuvitteli olevansa hyvä. Ulospäin kaikki 
näyttikin hyvältä, mutta sisin oli täynnä ”kuolleiden luita ja kaikkea saastaa” (Mt 
23:27). Jumalan käskyt eivät kyenneet puhdistamaan sydäntä. 

”Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Miksi he eivät vietä sapattia, kuten pitäisi? 
Miksi he viettävät ilojuhlaa, vaikka tulisi itkeä?” Vastauksena näihin kyselyihin Jee-
sus opasti ymmärtämään kolmannen käskyn merkitystä. Israelin kansan tuli sapat-
tina muistaa ja iloita Egyptin orjuuden loppumisesta (5 Moos 5:15). Kristityt puoles-
taan iloitsevat synnin orjuuden kukistumisesta Vapahtajassa Jeesuksessa. Jeesuksen 
sovintoveri toi sen puhdistuksen, jota ihminen esti. ”Eivät kai häävieraat voi paastota 
silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan!”

”Muista pyhittää lepopäiväsi” on käskynä unohtunut emmekä sitä ymmärrä Jee-
suksen syyttäjien tavoin. Kirkoissa sunnuntaisin on oma paikkamme tyhjänä, vaikka 
Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Miksi se ei enää merkitse meille mitään 
eikä sydämemme hypähdä riemusta? Ihminen ilman Jeesus-yhteyttä on kadottanut 
elämänilon.

”Uusi viini on laskettava uusiin leileihin.” On palattava Jeesuksen luo, sillä ilo ja 
rauha löytyvät sieltä. Taivaaseen pääsee turvaamalla Jeesukseen. Ilojuhlaa vietetään 
Sulhasen vierellä. Sydän löytää etsimänsä, kun se kuulee evankeliumin Jeesuksesta: 
”Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuule-
vat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma” (Mt 11:5). 

MARTTI ARKKILA
Siikalatvan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 12.10.2014
Psalmi: Ps. 119: 97-104
1. lukukappale: Aam. 5:21-24
2. lukukappale: Kol. 2:16-23
Evankeliumi: Mark. 2:18-22
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Tuiran 
seurakunta 
Ritaharjussa!

Nämä Rauhan Tervehdyksen sivut on tarkoitettu sinulle Rita-
harjussa ja sen lähialueella asuva kirkon jäsen. Kuulut Tui-
ran seurakuntaan, jonka pohjoista aluetta asuinalueesi on.  

Ritaharju on uusi ja osin vielä rakenteilla. Seurakunnal-
lakaan ei toistaiseksi ole omaa tilaa, jossa se alueella toimisi. Toimi-
tilan selvittely on parhaillaan käynnissä. Tavoite on löytää paikka, 
jossa voimme järjestää päiväkerhoja, perhekerhoja, pitää rippikou-
lua tai vaikka pienen konsertin ja hiljentymishetken. 

Näiltä sivuilta löydät seurakunnan työntekijät, jotka toimivat alu-
eellasi. Seurakunta on sinua varten. Toimimme miellämme yhdes-
sä muiden alueen toimijoiden kanssa. Seurakuntalaisena sinulla on 
kenties ajatuksia siitä, miten seurakunta voimme paremmin palvel-
la sinua ja vahvistaa uskoa Jumalaan.  

Saanet tämän lehden postissa. Lisäksi tätä lehteä jaetaan perjan-
taina 10.10. Ritaharjussa K-marketin edessä. Tervetuloa nykäise-
mään hihasta!

 
NIILO PESONEN

kirkkoherra

– Kotipesäillat, jossa jutska-
taan ja silleen, toteaa Eemil 
Parkkinen, kun häneltä ky-
syy mikä on parasta varhais-
nuorten preparitoiminnassa.

Hän sekä Eveliina Arvo-
la ja Pilvi Jolanki ovat tämän 
vuoden preparilaisia.

Hankala termi prepari 
juontaa sanasta ripari. Toi-
minnalla tavoitellaan ripari-
laisia nuorempaa, 12–13-vuo-
tiaiden ikäluokkaa.

– Tämän ikäiset ovat hel-
posti väliinputoajia, heitä ei-
vät enää kiinnosta kerhot, 
mutta rippikouluunkaan ei 
vielä pääse, kertoo nuoriso-
työnohjaaja Pekka Jarkko.

Preparitoiminta pyörähti 
Tuiran seurakunnassa käyn-
tiin vuosituhannen vaihteessa. 

Nykyisin preparit ovat ai-
na kalenterivuoden mittaisia, 
ja ne alkavat ja päättyvät yh-
teisellä leirillä.

Herukka–Rajakylä–Kui-
vasjärvi-akselilla alkanut 
toiminta aiotaan ulottaa ko-
ko seurakunnan alueelle. Par-
haimmillaan mukana on ol-
lut aktiivisesti 60–70 lasta. 

– Vanhempien sisarus-
ten hyvien kokemusten myö-

Prepari on unohtumaton vuosi
Eemil Parkkinen, Eveliina Arvola ja Pilvi Jolanki ovat preparivuoden loppusuoralla. 

tä nuoremmatkin ovat halunneet 
mukaan, Jarkko kertoo. 

Eemilin ja Pilvin isosiskot ovat 
myös käyneet preparin, kuten sa-
dat muutkin.

– Aina kun näitä näkee, niin 
hyvällä muistellaan, kertoo Jark-
ko, joka vastikään törmäsi enti-
seen preparilaiseen, joka oli sopi-
massa kastetta lapselleen. 

Kotipesäiltojen lisäksi toimin-
nan ytimessä ovat leirit. Ne ovat 
myös Eemilin, Eveliinan ja Pilvin 
mieleen.

– Sain tosi paljon uusia kave-
reita, toteaa Pilvi keväisestä lei-
ristä. 

Eemil toivoisi leireille ”pikki-
riikkinen enemmän” omaa aikaa. 
Eveliina taas haluaisi olla enem-

S anna Te r vo

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Pupujussi kertoi lihottaneensa itseään talven varalle, koska silloin metsästä löytyy 
vain vähän syötävää. Tytöt kävivät taputtelemassa mahakumpua. Pupujussin turkin 
alla oli seurakuntapastori Anu Ojala. Taustalla lastenohjaaja Seija Kurvinen. 

Maria Ruottinen saapui kuuntelemaan ja katselemaan puistopyhistä yhdessä 
3,5-vuotiaan Samun kanssa. Vaunuissa köllötteli kolmen kuukauden ikäinen Heikki.

Syyskuun alussa preparilaiset viettivät iltaa Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. Siellä on mahdollista päästä jopa melomaan.

Puistopyhis 

ilahdutti 

torstaina 11.9. 

Ritaharjun alueen 

lapsia. 
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Prepari on unohtumaton vuosi
Eemil Parkkinen, Eveliina Arvola ja Pilvi Jolanki ovat preparivuoden loppusuoralla. 

”Pikku-Laura murjottaa. Hän on 
rukoillut edellisiltana iltarukouk-
sessa Jumalalta omaa ponia, mut-
ta aamulla piha oli tyhjä. Hevosta 
ei näy missään.

Lauraa harmittaa todenteolla. 
Onko Jumala liian kiireinen kuul-
lakseen pienen tytön pyynnön iki-
omasta ponista?”

Tuiran seurakunnan lasten-
ohjaajan Tiina Huurteen 
kertoma satu Laurasta saa 
onnellisen lopun. Tyttöä 

kyllä edelleen hieman vaivaa, 
miksi hyvä Taivaan Isä ei anta-
nut hänelle pientä heppaa, mut-
ta samalla hän ymmärtää omis-
tavansa jo paljon hyviä asioita, 
kuten äidin – joka tarjoilee sän-
kyyn ihanaa, lämmintä kaakao-
ta –,  mollamaijan ja ikioman kis-
san.  

Liikaa ei ehkä pidä pyytää, 
vaan sopivasti, Laura pohdiskelee.

Ritaharjun päiväkodin lap-
set seuraavat tarkasti Tiina 

Huurteen kuvia, jotka 
elävöittävät kertomus-
ta Laurasta. Meneil-
lään on pikkukirkko.

Välillä koko lapsi-
joukko rukoilee yhdes-
sä Isä Meidän -rukouk-

sen. Ääni kantaa kat-
toon asti, kun moni-
toimisalissa kajau-
tetaan virsi Juma-
lan kämmenellä.

Pikkukirkossa ihmetellään, 
miksi Jumala ei lahjoita ponia

Lapsilla on hallussa
nasevat kysymykset 
Tiina Huurre on vetänyt pikku-
kirkkoja Tuiran alueella kym-
menen vuoden ajan. Hän vierai-
lee kuukausittain muun muassa 
Linnanmaan, Kaijonharjun ja Ri-
taharjun päiväkodeissa.

Huurre kokee olevansa terve-
tullut lasten ja henkilökunnan 
luokse kirkon asialla.

– Olen tavannut vuosien saa-
tossa valtavan määrän lapsia, sa-
toja, Huurre hämmästelee itsekin.

Lastenohjaaja tykkää työstään:
– Haluan, että lapset oppivat 

tuntemaan Jumalan.
Tiina Huurre kertoo, että päi-

väkotien lapset osaavat laittaa 
pikkukirkon pitäjän välillä tiu-
kille visaisilla kysymyksillään.

Huurre pyrkii vastaamaan 
kirkkoväen mietteisiin parhaan-
sa mukaan.

– Mutta välillä minun on sa-
nottava rehellisesti, että en tiedä. 
Lupaan hakea vastauksen siihen 
mennessä, kunnes jälleen koh-
taamme.

Ritaharjun lapset kysyvät 
Huurteelta pikkukirkon alussa, 
millainen se Taivaan isä on. Hoi-
taako se Jeesus lapsia?

RIITTA HIRVONEN

Pikkukirkot ovat lastenohjaaja Tiina Huurteen työtä. Ritaharjun päiväkodissa Huurre 
kertoi tarinaa Laurasta, joka pohtii, miksi Jumala ei vastaa rukoukseen sillä tavoin 
kuin hän haluaisi.

R i i t t a  H i r vo n e n

nen saa olla sellainen kuin on, 
Jarkko kertoo. 

Viikonlopun mittaiset leirit 
päättyvät sunnuntain juma-
lanpalvelukseen, joka toteute-
taan yhdessä. 

Monelle on surullinen paik-
ka, kun preparivuosi loppuu. 
Osa ”vanhoista” preparilaisis-
ta toimii leireillä apuohjaajina, 
eräänlaisina isosina. 

– Mutta olemme kyllä miet-
tineet sitäkin, että ennen ripa-
rivuotta järjestettäisiin myös 
jotain kaikille yhteistä toimin-
taa. 

Seuraava leiri pidetään 
kuun vaihteessa Haukiputaan 
Isollaniemellä. 

– Saako sinne ottaa mukaan 
pikkuveljen tai isosiskon? ky-
syy Pilvi. 

– Ihan kaikki ovat terve-
tulleita, toteaa Pekka Jarkko 
Ihan Paras Leirin nimeä mu-
kaellen. 

ELSI SALOVAARA

Ihan Paras Leiri pe–su 
31.10.–2.11. Isoniemen 
leirikeskuksessa Haukiputaalla. 
Katso ilmoitus Tuiran 
seurakunnan palstalta s. 19.

män ulkona. 
Pekka Jarkon mukaan toiveet 

otetaan huomioon. Leikkejä har-
rastetaan paljon ja myös rauhoit-
tumista opetellaan aamu- ja ilta-
hartauksien avulla. 

– Nykyään kun pitäisi aikuis-
tua niin nopeasti, niin annamme 
mahdollisuuden olla yhä lapsia. 
Ilmapiiri on sellainen, että jokai-

S anna Te r vo

Ritaharjun alueella me olemme sinua varten
Tule tapaamaan meitä perjantaina 10.10. kello 12–14 Ritaharjun K-marketin pihalle.  
Tarjolla karkkia ja kahvia sekä uusinta Rauhan Tervehdys -lehteä.

E l s i  S a l ovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra

Stiven Naatus, 
pastori

Raija Yrjölä,
 diakoni

Anu Hannula,
lapsi- ja 

perhetyönsihteeri

Tiina Huurre,
lastenohjaaja

Sanna Tervo,
vs. lapsityönohjaaja

Marika Alakopsa, 
vs. nuorisotyön-

ohjaaja

Syyskuun alussa preparilaiset viettivät iltaa Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. Siellä on mahdollista päästä jopa melomaan.

Rytmitassut

Varhaiskasvatuksen 

musiikkiryhmä kokoontuu 

Ritaharjun nuorisotilassa 

joka toinen perjantaiaamu. 

Vapaita paikkoja voi kysellä 

ryhmän ohjaajalta 

Anu Hannulalta, 

p. 044 3161 718.



14    Nro 33     9.–16.10.2014

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.10.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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 markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

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

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 10.10.2014 klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  
Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Yli-Ii 
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 
11:50 Palokan palvelukeskus, Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän 
seurakuntakoti –    12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki 
Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha –   12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki –  

Iskon pysäkki – 12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä 
– Metsolan kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää 
– Yliopistokatu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
 
Auto 4  Sanginsuu 
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha Arina 
– Laukan silta – 11:40 Viskaalinmäki – Hangaskangas – 
Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa 
tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie 
– Erkkolan silta – Sangintie, 12:15 palv.koti Metsolanhovi, 
Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:20 
Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Auto 5  Hönttämäki 
11:15 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:45 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
- Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05 Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12:10 Myllyo-
jan seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Torikadul-
la Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 Caritas 
–kodin pysäkki,12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 9  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kent-
tätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota mahdollisimman pian yhteys 
Kati Ketolaan, p. 050 312 5817, ODL Keikkavapaaehtoistoiminta

Tervetulotoivotus
Vanhustyönjohtaja  
Anna Haverinen

Yhteislaulu

Hartaus
Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Niilo Pesonen

Lasten lauluesitys
Kaijonharjun päiväkodin  
lapsiryhmä 

Valtiovallan tervehdys 
Peruspalveluministeri 
Susanna Huovinen

Juhlapuhe
Kansanedustaja  
Tytti Tuppurainen

Musiikkiesitys
Puistolan Tädit 

Äijäbaletti- ja  
Merimiestanssiesitys

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Onneni-konsertissa kuullaan 
lauluja kotoa ja kaukaa

Oulun tuomiokir-
kossa (Kirkkokatu 
3a) päästään sun-
nuntaina 12. loka-

kuuta nauttimaan oululais-
lähtöisen laulaja-laulunte-
kijä Iina Palokankaan sy-
vien soundien popgospel-
tulkinnoista. 

Palokankaan Onneni-
konsertti alkaa kello 18 ja 
siihen on vapaa pääsy. Säes-
tyksestä konsertissa vastaa 
pianisti Alisa Ojanen.

Illan aikana kuullaan 
laulajan omaa tuotantoa 

sekä lainakappaleita muil-
ta pohjoissuomalaisilta 
musiikintekijöiltä: Laulu-
ja merenrannoilta ja laitu-
reilta, kotoa ja kaukaa kau-
pungeista. 

Helsingissä pop- ja jazz-
musiikkia opiskelevaa Ii-
naa on viime vuosina kuul-
tu laajasti musiikkikentän 
eri osa-alueilla sekä kirk-
kokonserteissa että viihde-
musiikin duokeikoilla osa-
na Emma Salokoski Voices 
-lauluyhtyettä.

Valtiovallan 
videotervehdys
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Matti Pikkarainen. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Henna-Mari Sivula. 
Oulun Laulu, johtaa Kristian 
Heberg. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. Messun jälkeen 
Vanhassa pappilassa 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhlat 
ja -kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 14, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Han-
na-Maija Ollanketo ja kant-
torina Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
Aamupiiri la 11.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 11.10. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Opettajien raamattupiiri ma 
13.10. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 14.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 15.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 15.10. 
klo 18, Vanha pappila. Leena 
ja Pekka Siljander.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
15.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Raamattupiiri to 16.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo
Ompeluseurat to 16.10. klo 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Olavi Jedi-
diah Tioluwani Odedeyi. 
Haukipudas: Manu Mika-
el Puurunen, Vertti Antero 
Puurunen, Otto Elmer Hytö-
nen, Saimi Aava Elise Raati-
kainen, Eeli Aukusti Oravai-
nen.
Karjasilta: Nuutti Timjami 
Hietala, Marianna Arja Va-
nessa Huuhtanen, Melin-
da Edith Kallio, Otso Johan-
nes Kubin, Aatu Ilmari Mate-
la, Turo Petteri Matela, Jon-
ne Emil Mykkänen, Rasmus 
Eino Matias Mäkelä, Eedith 
Anna Viola Saarni, Niklas Il-
mari Siltakoski, Jamiel Miika-
el Sirniö, Otso Eemil Vakkuri, 
Alpo Aukusti Ylänne.
Kiiminki: Noel Elias Illikai-
nen, Jere Anttoni Mattila, 
Martta Hilma Erika Runtti.
Oulujoki: Enni Helmi Alii-
na Hentilä, Oiva Eino Aukus-
ti Kangastalo, Alisa There-
sa Lehari, Joona Kristian Pal-
mu, Esteri Wilhelmiina Wat-
hén, Sara Roosa Aleksandra 
Wedenoja.
Oulunsalo: Noel Aarre Au-
gust Lappalainen, Loviisa 
Eleonoora Koskelo.
Tuira: Eelis Jaakko Olavi Hei-
no, Eino Ilmari Hurme, Rai-
mo Olavi Karppinen, Simon 
Nicolas Valtteri Leinonen, 
Eetu Antero Lepistö, Melin-
da Helena Amalia Lindén, El-
la Amanda Lämsä, Tuukka 

Reino Juhani Marsch, Enni 
Maria Katariina Melvaskos-
ki, Karita Milka Eliina Mikko-
nen, Janni Mari Pylvänäinen, 
Miro Emil Törmänen, Aada 
Hilma Amanda Töyräs, Ma-
tias Toivo Johannes Yli-Kor-
pela.

Vihityt
Tuomiokirkko: Samu Kristi-
an Keränen ja Anni-Katarii-
na Tampio, Joonas Henrik-

ki Kauppila ja Pauliina Sofia 
Kesti, Paulus Valtteri Tuomi-
koski ja Hanna-Sofia Maaria 
Peltoniemi.
Karjasilta: Veikko Einari Mä-
kelä ja Ilona Tuulia Katariina 
Kokkoniemi, Tuomas Eerikki 
Jussila ja Anu Johanna Kuu-
sikko, Seppo Kalervo Karkko-
la ja Irjaliisa Riekki, Antti Sa-
kari Ojala ja Emilia Katariina 
Matinolli, Jukka Tuomas Kor-
va ja Tiia Leena Tuhkanen.

19, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
W. A. Mozartin Requiem  
la 1.11. klo 20, Oulun tuomio-
kirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9-11 p. 044 3161419, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 14.10. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 15.10. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti.
Aamukahavit to 16.10. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 16.10. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri, Vanha pappila. To 9.10. 
klo 14 Pasi Kurikka ja to 
16.10. klo 14 Matti Laurila.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 9.10. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
4-vuotissynttärit su 12.10. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kutsumme Sinut juh-
limaan yhteisiä 4-vuotissynt-
täreitä. Aloitamme enkeliai-
heisella kirkkohetkellä, jon-
ka jälkeen jatkamme juhla-

tarjoilulla. Kutsun saaneet 
päivänsankarit saavat pie-
nen lahjan. Lämpimästi ter-
vetuloa koko perhe!
Perhepyhäkoulu su 12.10. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhepyhäkoulu on 
lasten oma kirkko, alle nel-
jä vuotiaat aina oman saat-
tajan kanssa. Mukaan voi tul-
la milloin vain. Pyhäkoulu on 
maksuton. Lisätietoja Ou-
ti Metsikkö p. 050 5213 380, 
outi.metsikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 13.10. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Mukana lastenohjaaja Tea 
Lakkala, p. 050 520 7757. tea.
lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
14.10. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
16.10. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
10.10. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. 
Nuorisotyön päivystys ke 
15.10. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Olemme paikalla sinua 
varten :) 
Avoimet ovet ke 15.10. klo 
18–21, Monitoimisali. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. sivu 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-

Oulujoki: Juho Antti Yrjänä 
Hyry ja Tiina Maarit Tuulia 
Karttunen.
Oulunsalo: Juho Ilmari Tah-
kola ja Annariina Hannele 
Pelkonen.
Tuira: Jarmo Olavi Heikkinen 
ja Saija Katariina Heinonen, 
Juha Sakari Pelkonen ja Päi-
vi Ritva Hannele Lahti, Jaak-
ko Matias Pikkarainen ja Ee-
va Emilia Jantunen, Mats Erik 
Honkamaa ja Minna Pauliina 
Siimes.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lilja Marjat-
ta Rautio 92, Hilkka Inke-
ri Määttä 83, Jarkko Juhani 
Teerinkoski 26.
Karjasilta: Anja Kustaava Sa-
lo 97, Vieno Annikki Hirvelä 
90, Pirkko Kaarina Koole 70.
Kiiminki: Laina Katariina Ku-
jala 100.
Oulujoki: Anni Marjatta Ter-
vo 93, Heimo Johannes Selus-
ka 83, Julius Matteus Merta-
niemi 6.
Oulunsalo: Kaarlo Iisakki Ra-
jala 75.
Tuira: Taimi Karppanen 90, 
Salme Salli Mattila 86, Raili 
Sinikka Paavola 80, Aila Mar-
jatta Haapaniemi 75, Mart-
ti Antero Mokko 68, Heikki 
Väinö Antero Kaarto 65, Sa-
mi Tapani Jurvelin 37.

Suomalainen kastemalja -näyttely
Avajaiset tiistaina 14.10. klo 18 Keskustan seurakun-
tatalon isossa seurakuntasalissa. Näyttelyssä on esil-
lä valtakunnallisen muotoilukilpailun parhaimmistoa. 
Kilpailun voitti Tero Välimaan kastemalja Kasteenris-
ti. Näyttely avoinna maanantaista perjantaihin klo 11–
18 ja sunnuntaisin klo 11.30–14. Näyttelyyn voi tutus-
tua myös muuna aikana, jos seurakuntatalo on avoin-
na muiden tilaisuuksien yhteydessä. 

Vapaaehtoisten koulutusiltapäivä 
keskiviikkona 15.10. klo 15–17 Keskustan seurakuntata-
lossa. Koulutustilaisuuden aiheena on "Saattohoidossa 
olevan ihmisen kohtaaminen ja hengellisiin kysymyksiin 
vastaaminen". Aiheesta alustaa sairaalapastori Marja-
Leena Tahkola. Iltaa voi jatkaa samassa tilassa klo 18 al-
kavalla luennolla "Muistisairauden aiheuttamat käytö-
soireet". Lisätietoja Heidi Karvoselta p. 040 5747 091. 

Toivevirteni-yhteislaulutilaisuus 
perjantaina 17.10. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Toivevirtensä esittelevät mm. Hannu Tarvas, Kaisu Mik-
kola, Kaarina Niskala, Ahti Alatalo ja Tytti Tuppurainen. 
Tilaisuuden juontaa Jyrki Vaaramo, urkurina toimii Pé-
ter Marosvári. Tervetuloa laulamaan!

KASTE
MALJA

näyttelyn avajaisiin

SUOMALAINEN

Kastemaljan muotoilukilpailun 2013 parhaimmistoa

ti 14.10. klo 18 Keskustan seurakuntatalo        
   Isokatu 17  OULU 

AVAUS Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi

LAULUJA TULEVASTA JOHANNES 
KASTAJA -ORATORIOSTA säveltäjä 
Heikki Sarmanto ja sopraano Maija Hapuoja

NÄYTTELYN ESITTELY, lasitaiteilija 
Veijo Muroke, Kristillinen taidesäätiö

Näyttely on avoinna Keskustan seurakuntatalossa 
15.–26.10. arkisin klo 11–18, su klo 11.30–14. 
Näyttely kiertää Oulun seurakunnissa 7.12. saakka.

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KUTSU

kuntatalo. Lisätietoja diako-
nia Kaisa Jaakkola, p. 040 
730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
16.10. klo 12.30–14, Intiön 
seurakuntakoti. 

Leirit ja retket
Retriitti nuorille aikuisille 
pe–su 14.–16.11. Isoniemen 
leirikeskus. Lähde hiljenty-
mään meren rannalle. Vii-
konloppuretriitin hinta on 20 
€. Sitovat ilmoittautumiset 
29.10. mennessä. Retriittiin 
voidaan ottaa max 15 osan-

ottajaa. Ilmoittautuneille lä-
hetetään erillinen info ret-
riitistä. Lisätietoja Monolta 
040 5747 124 ja Joukolta 044 
3161 577.

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
9.10. ja 16.10. klo 13 Vanhan 
pappilan Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen.
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 10.10. klo 17.
Silmukka ke 15.10. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Anna-Mari Heikkinen.

S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.10.2014

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset

Muistimessu su 12.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avus-
taa Erja Haho, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo. 
Vanhusten viikon päät-
teeksi vietämme muisti-
messua. Muistimessu on 
yksinkertainen, tavallista 
lyhyempi ja selkokielinen 
jumalanpalvelus. Mes-
sussa käytetään vanhoja 
messusävelmiä ja vanhaa 
raamatunkäännöstä. 
Messu su 12.10. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo.

huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 
14.10. klo 14 Suvelassa. 
Vapaaehtoisten koulutus-
iltapäivä ke 15.10. klo 15–
17 Isokatu 17, Oulu. Aihee-
na saattohoidossa olevan ih-
misen kohtaaminen ja hen-
gellisiin kysymyksiin vastaa-
minen.  Tied. ja ilmoittautu-
miset Jaana, p. 040 5793 248.
Kotirinteen juttupiiri to 
16.10. klo 13–15 Kotirinteen 
kerhohuone, Mäntykuja 2. 
Ryhmä on tarkoitettu kai-
kenikäisille, jotka kaipaavat 
juttukaveria ja uusia tutta-
vuuksia.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 14.10. klo 12–14 Su-
velassa. Kerho alkaa ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Erjal-
le to 9.10. klo 16 mennessä,  
p. 0400 775164. 

Kuorot
Ruskakööri pe 17.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro seuraavan ker-
ran ke 29.10.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 9.30–11.00 ja 
Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. HUOM! Jäälissä 
ei perhekerhoa 16.10. vaan il-
ta perheille klo 18–20.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30-11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Pyhäkoulu su 12.10. klo 12 

Kirkkopirtillä.

Nuoret
Nuorten musaryhmä tors-
taisin klo 18-20 Jäälin kappe-
lin nuortentilassa. Uusia soit-
tajia, laulajia sekä äänentois-
tosta kiinnostuneita otetaan 
mukaan. Lisätiedot Elisa, p.  
040 743 1903.
Isoskoulutus 3:n leiri pe–su 
10.–12.10. Suvelassa.
Oulugospel la 1.11. viimei-
nen ilmoittautumispäivä 
nuorisotyön järjestämälle 
retkelle 12.10. Päivä lähtijöil-
le ilmainen. Lisätiedot ja il-
moittautuminen Elisa, p. 040 
743 1903
Varttikirkko ja Yökahvila pe 
17.10. klo 18.30 seurakunta-
keskuksessa.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 9.10. 
klo 18 Ukkolalla, Kirkonnie-
mentie 4.
Lähetyspiiri ti 14.10. klo 13-
14.30 Suvelassa yhdessä dia-
koniaväen kanssa, Seija He-
lomaa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 12.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Matti Yr-
jänä ja Kauko Säkkinen.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 16.10. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudelli-
sissa asioissa vastaanotolle 
ajanvaraus vain maanantai-
sin klo 9–11 puhelimitse tai 
sähköpostilla. Ajanvaraus-
numero on p. 040 700 8151. 
Hox! Maanantaina 20.10. ei 
ajanvarausta!
Juttunurkka ma 13.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 13.10. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 13.10. 
klo 10-11 Kolamäen kerho-

D’amen-kuoro
su 19.10. klo 18 

seurakuntakeskuksessa.
Johtaa Tommi Hekka-

la, solistina ja säestäjänä 
Pirjo Mäntyvaara.

Tervetuloa!

Vuorovaikutus parisuhteessa 
Viikonloppukurssi 21.–23.11. 

Suvelan leirikeskuksessa, Kiimingissä
 
Mukaan otetaan 8 pariskuntaa. Hinta 140 € pari, sisäl-
tää majoituksen leirikeskuksessa, ruokailut ja kurssin, 
sekä Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kirjan. Ei so-
vellu kriisissä olevalle suhteelle.
Kurssilla opetellaan puhumiseen, kuuntelemiseen ja ris-
tiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja
• Kuinka kuuntelen toista?  
• Miten ilmaisen itseäni? 
• Mitä on riitely?   
• Miten tunteet vaikuttavat vuorovaikutustilanteessa?  
• Voiko ristiriitoja ratkaista luovasti?
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
riina.moilanen@evl.fi, p. 040 560 9678

Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

Tiistai 7.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Mikä on mielipsalmisi?
kappalainen Juha Tahkokorpi

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

Psalmit ovat Vanhan testamentin rakastetuin kirja.  
Tule oppimaan, kyselemään ja pohtimaan.

Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

Tiistai 7.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Mikä on mielipsalmisi?
kappalainen Juha Tahkokorpi

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

Psalmit ovat Vanhan testamentin rakastetuin kirja.  
Tule oppimaan, kyselemään ja pohtimaan.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Arto Nevala, kanttori Hannu 
Niemelä, avustava pappi Lee-
na Brockman, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Juma-
lanpalvelus radioidaan Ra-
dio Dein kautta, 106,9 MHz. 
Saarnan aikana pidetään lap-
sille pyhäkoulua kirkon taka-
osassa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 9.10. ja to 
16.10. klo 18 srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Kirkkopyhäkoulu su 12.10. 
kirkossa. Pyhäkouluhetki 
lapsille jumalanpalveluksen 
saarnan aikana urkujen ta-
kana olevassa morsiushuo-
neessa. Pyhäkouluun tullaan 
päivän virren aikana ja pyhä-
koulun loputtua lapset pa-
laavat omien aikuisten luok-
se. Pyhäkoulusta saa Messu-
passiin tarran ja viidestä tar-
rasta saa pienen lahjan.
4-vuotissynttärit su 12.10. 
klo 13 srk-keskuksessa. Kut-
summe heinä-joulukuussa 4 
vuotta täyttäviä tyttöjä ja 
poikia perheineen 4-vuo-
tissynttäreille. Ohjelmassa 
hartaus, laululeikkejä, pie-
ni näytelmä sekä kakkutar-
joilu. Kaikki synttärisankarit 
saavat pienen lahjan. 
Ilmainen lapsiparkki Äiti ja 
isä! Tarvitsetko aikaa asioi-
den hoitamiseen tai hetken 
omaa aikaa? Ks. ilmoitus.

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. 

Nuoret
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 9.10. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kaikki lau-
lun ja muun musiikin ystävät 
ovat tervetulleita.

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 

Puttaan Tuvalla.
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Diakonia
Omaishoitajien leiripäivä 
ti 14.10. klo 10–15 Isonnie-
men leirikeskuksessa. Päi-
vässä mukana Heidi Kemola 
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:stä. Leiripäiväs-
tä peritään 10 € osallistumis-
maksu. Ilm. 8.10. mennessä 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 242 ma klo 9–11 tai He-
lenalle p. 040 5819 316.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 13.10. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, muka-
na lähetyssihteeri Paula Hil-
tunen, ke 15.10. klo 13 Kel-

lon srk-kodilla ja to 16.10. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetuspyyn-
nöt maanantaisin klo 9–11  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Juttutupa ke 15.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa, 
mukana lähetyssihteeri Pau-
la Hiltunen. Kuljetuspyynnöt 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
7310 232.
Raamattuluento Efesolais-
kirjeestä ke 15.10. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalis-
sa, pastori Martti Heinonen. 
Aiheena ”Jumalan salainen 
suunnitelma”.
Lukupiiri ma 20.10. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Han-
nu Väisänen: Vanikan palat.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 

perjantaisin klo 12–14. Tu-
le istahtamaan aukioloaikoi-
na Puttaan Tuvalle, Kirkko-
tie 10 C, seurakuntakeskuk-
sen takana. Kahviosta voi os-
taa päiväkahvin tai teen. Lä-
hetystyön myyntipisteessä 
monenlaisia käsitöitä, lapa-
sia ja sukkia, kahvipussikore-
ja, kortteja, adresseja. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurakuntapäivä 
su 12.10. klo 13 ry:llä, eläke-
piiri ti 14.10. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Kello: huutokaup-
paompeluseurat pe 10.10. 
klo 18.30 ry:llä, seurakunta-
päivä su 12.10. klo 17 ry:llä. 
Jokikylä: Kodinilta su 12.10. 
klo 17 ry:llä, toimintatorstai 
to 16.10. klo 18 ry:llä, päivä-
kerho, raamattuluokka, om-
peluseurat.

Lähetystyön myyntipöydät 
to 9.10. ja pe 10.10. klo 14–18 Valintalon aulassa. 
Myytävänä lämpimiä käsitöitä syksyn viimoihin. 

Tervetuloa ostoksille!

Ilmainen lapsiparkki 
Äiti ja isä! Tarvitsetko aikaa asioiden hoitamiseen tai 
hetken omaa aikaa? Seurakunta järjestää lapsiparkin 
alle kouluikäisille lapsille Kellon ja Martinniemen seu-
rakuntakotien kerhotiloissa. Lapsiparkki on avoinna klo 
13–16 välisenä aikana ja se on tarkoitettu kaikille hau-
kiputaalaisille lapsiperheille. Lapsiparkkiin otetaan lap-
set ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen vii-
meistään edellisenä arkipäivänä. Soita p. 045 6577 426 
tai 040 5128 224. Lapsiparkissa on lapsianne varten kak-
si lastenohjaajaa. Pidämme esillä kristillistä kasvatus-
ta. Toivomme, että otat lapselle mukaan pienet eväät. 

Kellon lapsiparkit ovat 27.10., 12.11. ja 3.12. 
Martinniemen lapsiparkit ovat 13.10., 5.11. ja 19.11. 
Kirkonkylällä Vakkurilan lapsiparkki on 13.12. klo 10–13. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.12.
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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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Sururyhmä ke 29.10. Karja-
sillan kirkko. Lisätietoja ja il-
moittautuminen 14.10. men-
nessä Päivi Rahja, p. 044 316 
1457 tai paivi.rahja@evl.fi. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 14.10. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 15.10. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja. 
Hanna-rukousryhmä to 
16.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho, perhetupa, py-
häkoulut, perheiden puu-
haillat lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskarit www.oulunseura-
kunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
lisätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/kerhot.
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
10.10. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Illan järjestäjä on 
Pohjois-Pohjanmaan Ev. lut. 
Kansanlähetys. Lisätietoja 
Maisa Valtanen, p. 044 4477 
881, p-pohjanmaa.juniorit@
sekl.fi. 

Nuoret
Toivonsatama-nuortenilta 
pe 10.10. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Seniorit
Eläkeläisten kerhot ma 
13.10. klo 12, Maikkulan kap-
peli,  to 16.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko,  to 16.10. 
klo 13, Karjasillan kirkko, to 
16.10. klo 13, Kastellin kirkko.
Ystävän kamari ti 14.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

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

Muut menot
Lapsiperheiden retki Santa 
parkiin la 29.11. Vierailemme 
Santa Parkin luolastossa ja 
joulupukin Pajakylässä. Retki 
on tarkoitettu lapsiperheille 
ja alle 10-vuotiaat lapset voi-
vat osallistua vain aikuisen 
kanssa. Matkaan lähdetään 
Karjasillan kirkolta klo 8.30 
ja paluu on samaan paikkaan 
noin klo 20. Ilmoittautumi-
set viimeistään 14.11. Retkel-
le mahtuu 45 lähtijää, etusi-
jalla ovat Karjasillan seura-
kunnan alueella asuvat. Ret-
ken hinta on 0–3-vuotiailta 
15 euroa, 4–12-vuotiailta 30 
euroa ja aikuisilta 40 euroa 
(sis. matkat, yksi lämmin ruo-
ka, sisäänpääsy Santa parkiin 
ja tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäse-
nille.) Ilmoitathan mahdolli-
sen ruoka-aineallergiasi jo il-
moittautumisen yhteydessä. 
Lisätietoja katja.ylitalo@evl.
fi tai p. 040 5747 147.

sunnuntaina 12.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tervetuloa Varikkomessuun. Aiheena kristityn vapaus. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Lapsille oma pyhäkoulu. 
Varikkomessun toteutuksessa ovat mukana vapaaeh-
toiset Mervi Kokkosen johdolla ja varikkobändi Tuo-
mas Keskitalon johdolla. Pyhäkoulun opettajana Ma-
ria Pirkola. Messun toimittaa Kimmo Kieksi ja avustaa 
Yrjö Vilhunen. 

Vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille 
keskiviikkona 15.10. klo 17.30–19 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa (Sulkakuja 8). 
Kokoontumiset ke 15.10., 19.11. ja 17.12. Aikuiset voi-
vat jutella keskenään ja lapset viihtyvät hoitajien seu-
rassa. Tapaamisessa tarjotaan kaikille pientä purtavaa. 
Ryhmä on maksuton. Ryhmän järjestää Oulun Seudun 
Yhden Vanhemman Perheet ry yhteistyössä Karjasil-
lan seurakunnan kanssa. Lisätietoja yhdistyksen toi-
mistolta: p. 044 3690 844 oulunseudunyvp@gmail.com 
tai seurakunnan työntekijöiltä: Marjaana Lassi, p. 040 
5747 108, Päivi Rahja, p. 044 3161 457. 

Kristillinen meditaatio 
torstaina 9.10. klo 16.15–16.45 Karjasillan kirkossa. 
Karjasillan kirkolla kokoonnutaan taas kristilliseen me-
ditaatioon. Noin puolen tunnin hetkessä luetaan raa-
matunkohta, jota kukin saa miettiä kirkossa omassa 
rauhassa omien elämänkysymystensä kanssa. Joskus 
meditaatioon voidaan ottaa mukaan liikettä tai mu-
siikkia. Tule levähtämään, virkistymään ja hakemaan 
suuntaa Jumalan sanasta.

Haravointia? Pihatöitä? 
Siivousta? Ikkunanpesua? 

Jos tarvitset apua kotona, mutta aika ja ener-
gia ei riitä, voit tilata töihin Karjasillan lähe-

tysnuoria. 20 € / tunti, 2 nuorta. 
Ota yhteys: Lydia Karhunen, 

p. 040 0940 568.

Leikkaa talteen!

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Liisa Kar-
kulehto ja Paula Rosbacka ja 
Anna Savuoja, kanttori Riit-
ta Piippo. Mukana Merikos-
ken Laulu. Messun jälkeen lä-
hetti Piia Marttilan tulojuh-
la, kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus myös ru-
koukseen ja keskusteluun. 
Messu su 12.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 12.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Seppo Meriläinen, kant-
torina Ilkka Järviö.
Messu su 12.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Varikkomessu su 12.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kolehti Karjasillan seurakun-
nan nimikkokohteelle, Ma-
kumiran teologinen semi-
naari Tumaini yliopistossa, 
Tansaniassa, SLS:n kautta. 
Ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 9.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 9.10. ja 
16.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen  om-
peluseurat pe 10.10. klo 18, 
Kastellin kirkko, to 16.10. klo 
18 Kaukovainion kappeli.
Herännäisseurat su 12.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 14.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
15.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri uteliaille luke-
vaisille ke 15.10. klo 18–20, 
Kastellin kirkko. Syksyn kol-
mannessa kokoontumises-
sa keskustellaan Antti Heik-
kisen esikoisromaanista Pih-
katappi sekä Gabriel Gar-
cia Marquezin klassikoteok-
sesta Sadan vuoden yksinäi-
syys. Minkälaisia ajatuksia 
kirjat herättivät? Tykkäsitkö 
vai et? Miksi näin? Tapaam-
me Kastellin kirkon pappilas-
sa myös 12.11. ja 10.12. klo 18.

Diakonia
Aamupuuro to 9.10. ja to 
16.10. klo 9–10, Kaukovaini-
on kappeli. 
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 9.10. ja to 
16.10. klo 14, Karjasillan kirk-
ko, ylähuone, urkuparven ta-
kana. Lisätietoa diakonia-
työntekijät Seppo Meriläi-
nen, p. 044 788 4035 ja Ni-
na Niemelä, p. 040 575 2711.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 13.10. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Vapaaehtoisten koulutusil-
tapäivä ke 15.10. klo 15, Kes-
kustan seurakuntatalo.  Li-
sätietoja Anu Kontio, p. 040 
5747 162.

ICT-väen tapaaminen 
torstaina 16.10. klo 18 
Karjasillan kirkon seurakuntasalissa. 

ICT-alan raju murros Oulussa koskettaa niin yhteisöä 
kuin yksilöitä. Karjasillan seurakunta kutsuu alan vä-
keä kertomaan ja keskustelemaan, kuinka seurakun-
ta voisi tukea tai elää mukana uudessa tilanteessa. 
Kahvitarjoilu. Mukana kirkkoherra Juhani Lavanko, 
diakoniatyöntekijä Nina Niemelä ja pastori Satu Krei-
vi-Palosaari. Lue ennakkojuttu lehden sivulta 7.

Yöjuttu-leiri 
la–su 25.–26.10. Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Tule mukaan 4.–7.-luokan tyttöjen ja poikien Yöjut-
tu -leirille. Ohjelmassa on pelejä, leikkejä, iltanuotio 
ja muuta mukavaa yhdessä oloa. Leirin hinta on 15 €. 
Lisätietoja Juha Kivirasi, p. 040 5752 713 tai juha.kivi-
rasi@evl.fi. Ilmoittaudu 17.10. mennessä.

Tule laulamaan  
Mieskuoro 

Tervascantoon! 

Harjoittelemme torstaisin 
klo 16.30–18 Kaukovaini-
on kappelissa 2–3 kertaa 

kuukaudessa. 
Tiedustelut Karjasillan 
seurakunnan kanttori 

Ilkka Järviö, 
p. 040 574 7160.

Puurosunnuntai
Lokakuun ajan Karjasillan kirkossa on tarjolla 

sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen ennen  
klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuro-
sunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja kai-ke-
nikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa aami-
aista. Tarjolla on puuron lisäksi, leipää ja leikkeleitä, kahvia 
ja teetä. Puuroaamiainen on maksuton.

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa:
5.10. / 12.10. / 19.10. / 26.10.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
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 9.–16.10.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 12.10. klo 10. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttorina Taru Pisto. Van-
husten viikon päätösmessu. 
Kirkkokahvit Toimitalon Ylä-
salissa.

Hartauselämä
Hartaus to 9.10. klo 11.30, 
Teppola. Riitta Markus- 
Wikstedt.
Herännäisseurat su 12.10. 
klo 18.30 Kempeleen keskus-
tan srk-talossa, Tiilitie 1.
Kyläkamari ma 13.10. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
15.10. klo 12, Toimitalo, Vat-
tukuja 2. 
Hartaus ke 15.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Seurakuntakerho to 16.10. 
klo 11, Toimitalo, Vattukuja 
2. Jukka Joensuu.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille 
to 9.10. klo 9–10.30, Toimi-
talon kerhopiste, Vattukuja 
2. Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.
Perhekerho ma 13.10. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste, Vattukuja 2. Kerhoissa 
on mukavaa toimintaa (kah-
vittelua, laulua, leikkiä, as-
kartelua) lapsille ja aikuisil-
le. Kerhoihin ei tarvitse il-

moittautua.
Perhekerho ti 14.10. klo 
9.30–11, Pitkäkankaan ker-
hotila Reppu, Opintie. Ker-
hoissa on mukavaa toimin-
taa (kahvittelua, laulua, leik-
kiä, askartelua) lapsille ja ai-
kuisille. Kerhoihin ei tarvitse 
ilmoittautua.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
16.10. klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
3.–6-luokkalaisten syyslo-
maretki Vuokattiin ti 21.10.  
Retkellä kokeillaan ohjattu-
na erilaisia actionlajeja ja lii-
kutaan Vuokatin maisemis-
sa. Retken hinta on 30 eu-
roa / osallistuja. Hinta sisäl-
tää ohjelman, matkan, ruo-
kailun ja välipalan sekä va-
kuutuksen. Retkelle otetaan 
30 ensimmäistä ilmoittautu-
jaa ensisijaisesti Oulunsalon 
seurakunnasta. Ilmoittau-
tuminen nettisivujen kaut-
ta oulunseurakunnat.fi/ilmo 
10.10. mennessä. Lisätietoja 
retkestä Jussi Saviharjulta, p. 
040 7453 852 ja jussi.savihar-
ju@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 9.10. klo 
15–16, Reppu. 
Kartanokerho pe 10.10. klo 
12.30 Salonkartanossa. Seni-

oritanssiesitys ja yhteislau-
lua, Soinnukkaat.
Uusi Ääni to 9.10. klo 18, Ou-
lunsalon kirkko. Lisätietoja 
Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 15.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 16.10. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 16.10. klo 18, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikkihetki ke 15.10. 
klo 18–19, Oulunsalon kirk-
ko. Anu Arvola-Greus, mez-
zosopraano ja Raakel Pöyh-
täri, piano. Ohjelma sisältää 
osia opinnäytekokonaisuu-
desta. Vapaa pääsy, terve-
tuloa!

Muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat su 
12.10. klo 16 Vesa Tahkola, 
Erkki Alasaarela, myyjäisko-
lehti. Lauluseuroja kodeissa 
ti 14.10. klo 18.30 Keskikylä; 
Toivo Määtällä, Heinäsuolan-
kuja 5. Karhuoja: Jouko Kor-
kiakoski, Karhuojantie 212. 
Seurat su 9.10. klo 16 Mark-
ku Seppänen, Toivo Määttä. 
Varttuneiden kerho ke 22.10. 
klo 12. 
Salonpään ry: Kodin ilta la 
11.10. klo 18 alustus ”Olkaa 
raittiit ja valvokaa”. Syysseu-
rat su 12.10. klo 13 ja 18. Koti-
seurat to 16.10. klo 18.30 Iso-
pahkalalla.

Följyssä, 
lapsiperheiden parhaaksi!

Elämässä voi tulla monenlaisia tilanteita vastaan, 
jolloin tarvitset auttavia käsiä ja helpotusta arkeen. 

Följyssä on Oulunsalon seurakunnan työmuoto 
lapsiperheiden tukemiseksi.

Meihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sairastuttua, 
uupumuksen nostaessa päätään, surun kohdatessa 

tai muuten vain pienemmänkin avun tarpeen 
yllättäessä. Tulemme avuksi kotiin.

Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puhelimitse. 
Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse, soitamme 

teille takaisin mahdollisimman pian. 
Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat ehdottoman 
luottamuksellisia eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Följyssä-toiminnan yhteystiedot ovat;
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453 850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453 869

heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 871.

Otathan reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

Leikkaa talteen!

Romuromantiikkaa!
– aviosuhteen katsastusasema

 
tiistaina 4.11. klo 19 

Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla. 

Avoin ja maksuton luento- ja keskustelutilaisuus kai-
ken ikäisille aviopareille. Illan toteutuksesta vastaa 
pastori Jukka Joensuu. Tilaisuuteen mahtuu 50 osallis-
tujaa. Lastenhoito on järjestetty tilaisuuden ajaksi.
 
Ilmoittautumiset iltapalatarjoilua ja mahdollista las-
tenhoitotarvetta varten 31.10. mennessä Jukka Joen-
suulle p.044 7453 847, jukka.joensuu@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.10. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leske-
lä, avustavat Sari Lukka ja 
Anu Fedotoff, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. Miesten 
lauluryhmä kirkossa. 70- ja 
80-vuotiaiden syntymäpäi-
vät seurakuntatalossa. Kirk-
kokuoro mukana juhlassa.
Suomalainen messu su 
12.10. klo 12, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, Oulujo-
en kirkkokuoro.

Musiikki ja kulttuuri
Kirkkokonsertti su 12.10. klo 
18, Oulujoen kirkko.
Kirkkovuosi virren sanoin 
ma 13.10. klo 19, Ylikiimin-
gin seurakuntatalossa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
13.10. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa maanantaisin klo 9–11, 
p. 040 7033 690. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 13.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Vapaaehtoisten koulutusil-
tapäivä ke 15.10. klo 15, Kes-

kustan seurakuntatalo. Pe-
rinteisen syksyn koulutus-
tilaisuuden aiheena "Saat-
tohoidossa olevan ihmisen 
kohtaaminen ja hengellisiin 
kysymyksiin vastaaminen". 
Aiheesta alustaa sairaalapas-
tori Marja-Leena Tahkola. Il-
taa voi jatkaa samassa tilas-
sa klo 18 alkavalla luennolla 
"Muistisairauden aiheutta-
mat käytösoireet".

Lähetys
Piispankamari pe 10.10. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
4-vuotissynttärit su 12.10. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. Riitta Kentala, kantto-
rina Eeva Holappa, lapsikuo-
ro Mido. 
www.oulunseurakunnat.
fi/oulujoki ja kohdasta lap-
set ja perheet löytyvät tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Seniorit
Porinapiiri ma 13.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 
13.10. klo 13, Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 13.10. 

klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Seurakuntakerho ti 14.10. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 16.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Lasse Heikkilän 
Suomalainen 

messu 
su 12.10. klo 12 

Ylikiimingin 
seurakuntatalolla. 

Oulujoen kirkkokuoro 
toimii esilauluryhmänä 
kanttori Sanna Leppä-
niemen johdolla. Säes-
tys: Sanna Leppäniemi, 
piano; Riikka Vuoristo, 
huilu; Jenni Suonperä, 
viulu. Messun toimit-
taa Ilkka Mäkinen. 

Kirkkokonsertti 
su 12.10. klo 18 

Oulujoen kirkossa. 
Oulun NMKY:n Mies-
laulajat ja Sekakuo-

ro Uusi Ääni, johtajina 
Ahti Sepp ja Taru Pisto. 
Puhe kirkkoherra Satu 
Saarinen. Ohjelma 10 €

Kirkkovuosi  
virren sanoin 
ma 13.10. klo 19

Ylikiimingin kirkossa. 
Pyhäinpäivän ja 

tuomiosunnuntain 
virret. 

Olavi Isokoski, 
Leo Rahko. 

Mukana Ylikiimingin 
Puhaltajat.

Diakonian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 14.–16.11. Rokuan leirikeskuksessa. 

Oulujoen seurakunnan vapaaehtoisten leiri sisältää vir-
kistystä ja koulutusta. Ohjelmassa ulkoilua, yhdessä työs-
kentelyä ja ihmisiin tutustumista. Mukana kanttori Anja 
Hyyryläinen ja diakonissat Ulla-Maija Ruotsalainen ja An-
na-Maija Sälkiö. Viikonlopun hinta on 55 euroa sisältä-
en matkat, kylpylälipun,majoituksen täysihoidolla ja va-
kuutuksen ev.-lut.seurakunnan jäsenille. Ilmoittautumi-
nen 16.–28.10. klo 9–16 Oulujoen kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 5313 500 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Perheretki Santa Parkiin 
lauantaina 29.11. 

Päivän aikana vierailemme Napapiirillä Santa Parkissa ja 
joulupukin pajakylässä. Etusijalla Oulujoen seurakunnan 
jäsenet. Yli 10-v. voivat lähteä retkelle myös ilman huolta-
jaa. Matka maksaa 0–3-v. 15 euroa, 4–12-v. 30 euroa ja yli 
12-v. sekä aikuisilta 40 euroa. (Hinta sisältää yhden läm-
pimän aterian, matkat, sisäänpääsyn Santa Parkiin ja ta-
paturmavakuutuksen Oulun ev.lut seurakuntien jäsenil-
le.) Ilmoittautuminen 13.10.–10.11. osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.  Lisätietoja Sanna Karjalainen,  
p. 040 7186 925 ja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294.

Muut menot
Fransupiiri ti 14.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
15.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. Käytämme rau-
hallisia, pehmeitä ja venyt-
televiä liikkeitä.
Neulansilmä to 16.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Käsityökerho suomalai-
sille ja  maahanmuuttajanai-
sille. Lisätietoja Sari Meriläi-
nen, p. 040 558 3294. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Messu su 12.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu su 12.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 12.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Tom-
mi Hekkala, Seniorien laulu-
piiri. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Kirkkohetki ja 4-vuotissyn-
tymäpäivät su 12.10. klo 15, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonna Piirainen, avus-
tavat Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää, Marja Raatikainen ja 
Pirjo Kangas, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Iltamessu su 12.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Katri 
Sippola.
Viikkomessu ke 15.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 9.10. ja 16.10. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Miesten piiri ti 14.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Mart-
ti Hannula aiheesta uskoon-
tulo, katekismuksen ja koke-
muksen valossa.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
15.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 9.10. ja 16.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2 €. Tervetuloa.
Työttömien ateria to 9.10. ja 
16.10. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Diakonian va-
paaehtoisten valmistama ko-
tiruokalounas 2 €. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Käsityökerho pe 10.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Kerho ottaa vastaan lanka-
lahjoituksia. Langat voi toi-
mittaa Päivi Moilaselle, p. 
040 5747 064. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
13.10. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 13.10. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Diakoniapiirissä mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 

15.10. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
15.10. klo 10, Tuiran kirkko. 
Soppatykki Toppilassa pe 
17.10. klo 11, Toppilan kes-
kusta, Paakakatu. Ilmainen 
ruuanjako soppatykistä klo 
11–13 tai niin kauan kuin ruo-
kaa riittää. Omaan astiaan 
voi saada keittoa klo 12.30 
lähtien. Lisätietoja diakoni 
Sami Riipinen, p. 040 5747 
149.

Lähetys
Puutyökerho ma 13.10. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 13.10. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Pikku-
pirtti, Kangastie 1. Tervetu-
loa keskustelemaan lähetys-
työn ajankohtaisista tapah-
tumista!
Koskelan käsityökahvila ti 
14.10. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai! Ter-
vetuloa! Lisätiedot Tarja Oja-
Viirret, p. 040 574 7172.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvilaa ei ole 9.10. 
Tervetuloa ensi viikolla!
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle! to 16.10. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Muksupysäkissä leikitään, 
pelataan ja puuhaillaan yh-

dessä koulutettujen lasten- 
ohjaajien kanssa. Ota mu-
kaan omat eväät, vaipat, 
vaihtovaatteet yms. Muksu-
pysäkki kokoontuu joka toi-
nen torstai. Toiminta on tar-
koitettu 2–5-vuotiaille. Paik-
koja rajoitetusti. Toiminta on 
maksutonta. Ilmoittautumi-
nen puhelimitse viimeistään 
saman viikon keskiviikkoon 
klo 12 mennessä Teija Kok-
ko, p. 050 5347 477 tai Tii-
na-Kaisa Kaikkonen, p. 050 
4334 094.
Nallekahvila to 16.10. klo 
10–12, Tuiran kirkko, käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa. Tule juttelemaan ja leik-
kimään! Lisätietoja lapsi- ja 
perhetyönsihteeri Anu Han-
nula, p. 044 3161 718 ja las-
tenohjaaja Tiina Huurre, p. 
044 3161 733.
Perheiden hämäränhyssyil-
ta ti 21.10. klo 18–19.30 Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kus, Hietasaarentie 19. Ks. il-
moitus.
Päiväkerhot, puuhakerhot, 
perhekerhot, pyhäkoulut, 
varhaiskasvatuksen mu-
siikkiryhmät ja nuorten ker-
hot löytyvät nettiosoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/kalenteri/lapset ja lapsi-
perheet.

Nuoret
Nuortenilta ja jatkot pe 
10.10. klo 18–23, Tuiran kir-
kon Suvantosali. Ilta alkaa 
teemallisella ohjelmalla, jon-
ka jälkeen vapaata jutuste-
lua, pelailua, musaa, pientä 

Hyviä sanoja -iltapäivä
lauantaina 11.10. klo 14 Tuiran kirkossa. 
Tilaisuus alkaa Missionuorten 
järjestämällä kahvituksella. 
Puhujana evankelista Eliina Heinonen 
(kuvassa).  Musiikista vastaa muusikko 
Iina Palokangas. Juontajana pastori 
Riitta Louhelainen. Tilaisuuden 
lopussa on mahdollisuus 
rukouspalveluun. 
Lue juttu s. 8.

purtavaa aina klo 23 asti. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Anssi Putila, p. 050 3408 982.
Nuorten Avarit ke 15.10. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Avarit on nuorten va-
paamuotoinen oleskeluilta 
nuorisotilassa, jossa voi ju-
tella, pelailla, nähdä kaverei-
ta, tarjoilua. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putila, 
p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 9.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Seniorien laulupiiri to 16.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislauluja, kah-
vittelua ja hartaus. Mukana 
Paula ja Katri. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 16.10. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti. Terve-
tuloa kerhoon uudet ja van-
hat. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen, p. 040 5747 149.

Muut menot
Hyviä sanoja -iltapäivä la 
11.10. klo 14, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Juttutupa ma 13.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 13.10. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 13.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 14.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Opastamme sinut al-
kuun. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa. Pääovelta 
oikealle kiertäen löytyy por-
taat alas. 
Käsityökerho ke 15.10. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.
Kohtaamisilta ke 22.10. klo 
17.30, Tuiran kirkko. Tule ilta-
kahville ja laulamaan toive-
lauluja kanttori Heikki Jäm-
sän johdolla. Illassa mukana 
pastorit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen.
Ihan Paras Leiri 31.10.–2.11. 
Isoniemen leirikeskuksessa, 
Haukiputaalla. Ks. Ilmoitus.

Soppatykki Toppilassa 
perjantaina 17.10. Toppilan keskustassa, Paakakadulla. 
Ilmainen ruuanjako soppatykistä klo 11–13 tai niin kau-
an kuin ruokaa riittää. Omaan astiaan voi saada keit-
toa klo 12.30 lähtien. Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149.

Ihan Paras Leiri 
pe–su 31.10.–2.11. 

Isoniemen leirikeskuksessa Haukiputaalla

Leiri on tarkoitettu 3.–6.-luokkalaisille. Ilmoittaudu 
mukaan Ihan Parhaaseen Leiriporukkaan 19.10. men-

nessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittau-
tumiset. Leirin järjestää Tuiran seurakunnan varhais-

nuorisotyö. Lisätietoja Pekka Jarkko, 
p. 040 5747 068, pekka.jarkko@evl.fi.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 22.10. klo 17.30 
Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Tule iltakahville ja laulamaan toive-
lauluja kanttori Heikki Jämsän johdol-
la. Illassa mukana pastorit Riitta Lou-
helainen ja Jukka Kolmonen.

Perheiden hämäränhyssyilta 
tiistaina 21.10. klo 18–19.30 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, 
Hietasaarentie 19. 

Hämäränhyssyilta on perheiden yhteinen illanvietto, 
jossa hiljennytään, askarrellaan ja syödään yhdessä 

iltapalaa. Hietasaaren ilta vietetään ulkona. 
Tervetuloa mukaan koko perhe!

w w w. sxc . hu /  Ch r i s t i e  T h o mas

S a nna Te r vo

A r k i s t o  /  K a t i  L u o ma
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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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Hartaus ti 14.10. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Eläkeliitto ti 14.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Ystävänkammari ke 15.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Virsihetki ke 15.10. klo 11 
Nestorissa.
Naistenpiiri pe 17.10. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Piip-
pola: Veteraanien lauluryh-
mä to klo 11 srk-kodissa. 
Pulkkila: Käsikellokuoro ke 
15.10. klo 9.30, Stellat to klo 
15.15 ja kirkkokuoro to 16.10. 
klo 16.30 srk-talossa. Pyhän-
tä: Veteraanikuoro to klo 12 
ja lapsikuoro to pienet klo 
16.30 ja isot 17.30 srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuo-
ro ke klo 11, Stellat ke klo 17 
ja kappelikuoro 16.10. klo 19 
srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 9.10. 
klo 13 Rantsilan, pe 10.10. 
klo 10 Kestilän srk-talossa, ti 
14.10. klo 12 Väinölässä, to 
16.10. klo 12 Pulkkilan srk-ta-
lossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 15.10. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho ti klo 10 ja to klo 
12 Nuppulassa, ti klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, pe 10.10. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
loissa.

Sanajumalanpalvelus 
su 12.10. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
14.10. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Kirkkokuoro to 16.10. poik-
keuksellisesti jo klo 16 srk-
salissa.
Kyläjoulukalenterin 2014 
valmistelu on alkanut. Ka-
lenteripäivävaraukset Kaisa-
marjalta, p. 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi.
Kuollut: Outi Marjatta Peh-
konen, 52.

Kirkkokahvitus- 
apua otetaan 

vastaan. 
Haluatko vaikka 

leipoa kirkkokahveille 
tai tulla avuksi 

kahvin keittämiseen, 
tarjoilemiseen tai 

tiskaamiseen? 
Ota yhteyttä 

työntekijöihin!

KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 13.10. klo 13–13.30, Tahkokankaan 
palvelukeskus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus 
kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 14.10. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 14.10. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.
Olkkari-ilta ke 15.10. klo 17–19. Nuorten aikuisten kehi-
tysvammaisten (18–40-v.) kerho. Pelailuilta, tarkemmat 
tiedot Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935.
Perhepiiri to 16.10. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Vanhustenviikon viittomakielinen juhla pe 10.10. klo 
12, Karjasillan kirkko. Messun jälkeen juhlan ohjelmal-
linen osuus jatkuu seurakuntasalissa.
Raamattupiiri ti 14.10. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 15.10. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
16.10. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Vanhus-
työn pastori Markku Palosaari vieraana.
Runolan ystäväilta to 16.10. klo 15.30, Palvelukeskus 
Runola. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 9.10. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven läheisyydessä.
Näköpiiri ti 14.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Laule-
taan Taina Voutilaisen johdolla. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen pihalla pääoven lähellä.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 10.10. klo 13–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali.
Tavoiteryhmä ma 13.10. klo 10–12, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 9.10. ja to 
16.10. klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone urkuparven 
takana. Vertaistukiryhmä nuorille ja nuorille aikuisille 
(alle 30-v.), joilla on ollut tai on jokin vaikea elämänti-
lanne. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja apua. Lisätietoa 
diakoniatyöntekijöiltä: Seppo Meriläinen, p. 044 7884 
035 tai Nina Niemelä, p. 040 5752 711. 
Matalankynnyksen raamis to 9.10. klo 18, Van-
han pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä mi-
hin kohtaan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Yh-
teisen pohdinnan kautta vanhat tekstit tulevat eri ta-
valla tutuksi ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen,  
p. 044 3161 577.
Tuomioklubi pe 10.10. klo 19–23, Monitoimisali. Kai-
kille avoin (ikä18< >30 v.) nuorten aikuisten kohtaa-
mispaikka. 
Iina Palokankaan konsertti su 12.10. klo 18, Tuomio-
kirkko. Ks. tarkemmin juttu s. 14.
Sarastus-kuoron harjoitus ke 15.10. klo 18–20, seura-
kuntatalon pieni sali. Lisätietoa taina.voutilainen@evl.
fi, p. 044 3161 729.
Lenkkiryhmä to 16.10. klo 18–20. Kokoonnumme Kes-
kustan seurakuntatalon Monitoimisalissa, josta lähdem-
me tunnin lenkille tai muuten reippailemaan. Palattuam-
me nautimme iltapalaa ja hengenravintona iltahartaut-
ta. Sopii hyvin sekä aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. 
Jos ei muuten niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 11.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Hengellisestä so-
dankäynnistä, Janne Koskela.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 13.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Martti Heinonen, 
Luottamus Jumalaan.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 15.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Joh. 1: 1–14, Samuel 
Korhonen.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, 
p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! Syyskaudella Siipi auki 
lauantaina 8.11. ja 20.12. klo 10–14.
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 10.10. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on valo, Pau-
la Rosbacka.
RunoQvarkki, vartti Eeva Heilalan lyriikkaa ti 14.10. klo 
12–12.15, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Seuraavat ker-
rat 18.11 ja 9.12. Lukijana Juha Vähäkangas.
Yhdessä kohti elämää. Oulun hiippakunnan lähetys-
seminaari la 11.10. klo 9–16, Hintan seurakuntatalo. 
Ohjelma: 9.00 Elämänmakuiset kahvit 9.45 Aamuharta-
us, Pentti Kortesluoma 10.00 Esittäytyminen ja päivän 
tavoite, Matti Laurila 10.15 Innostava ja unohdettu Py-
hä Henki, Vesa Häkkinen 12.00 Yhdessä kohti lounasta 
13.00 Elämän makuisia viestejä maailmalta, Tapio Pok-
ka, Suvimarja Rannankari-Norjanen 14.00 Yhdessä koh-
ti päiväkahveja 14.30 Elämänmakuiset viestit jatkuvat, 
Arja Savuoja, Pekka Koskinen 15.30 Päätöshartaus, Ul-
la Mäkinen Seminaari on tarkoitettu kaikille kiinnostu-
neille. Hinta 20 € sisältää lounaan ja kahvit. Seminaa-
rissa on lähetysjärjestöjen materiaalipöytiä. Seminaarin 
järjestävät Oulujoen seurakunta ja Oulun hiippakunta. 

English Service on Sunday 12th of October at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 12.10. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Lapsettomien pariskuntien parisuhdekasvuryhmä  
to 16.10. klo 18 Karjasillan seurakunnan kirkkoherran-
virastossa. Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joi-
den parisuhdetta sävyttää kokemus tahattomasta lap-
settomuudesta. Ryhmä on vertaistukiryhmä ja siinä kä-
sitellään parisuhteen yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaastei-
ta erityisnäkökulmana lapsettomuuden vaikutus. Ryhmä 
on suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua pastori Olavi 
Mäkelälle sähköpostitse olavi.makela@evl.fi. Ryhmä ko-
koontuu syksyllä ja keväällä enintään kymmenen kertaa. 
Aikataulu ja keskusteluaiheet suunnitellaan yhdessä en-
simmäisellä kokoontumiskerralla.

Parisuhde

Lämpimät kiitokset 
Kolmen kirkon pyörälenkkiin 

osallistuneille!

Kolmen kirkon pyörälenkin tarkoituksena oli innostaa 
seurakuntalaisia yhdistämään liikunnallinen elämänta-
pa ja hengellinen elämä. Pyörälenkkipasseihin kerät-
tiin merkintöjä Oulun ev.-lut. seurakuntien kirkoissa 
4.5.–14.9. välisenä aikana. Korttinsa palauttaneet osal-
listuivat palkintojen arvontaan. Voittajille on ilmoitet-
tu henkilökohtaisesti. Palkintoja olivat lahjoittaneet Li-
mingantullin Prisma, Limingan Halpahalli ja Tavaratalo 
J. Kärkkäinen. Lämpimät kiitokset!

Jäikö ripari nuorena käymättä, kolkuttaako 
kesähäät tai kummius? Kiinnostaako 
syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
Kokoonnumme ti–to 28.10.–30.10. klo 17–20 
sekä lauantaina klo 10–14 Karjasillan kirkossa. 
Konfirmaatio on 13.11. klo 18 Karjasillan 
kirkossa.

Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautumiset 20.10. 
mennessä: kimmo.kieksi@evl.fi, 050 3105001. 
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A a r o Ku k ko h ov i

Varhaisnuorten kerho ma 
klo 13.15 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhohuoneessa, ti klo 
15 Hovin koululla, ke klo 16 
Piippolan srk-talossa, ti klo 
13.15 Kestilän kerhokodissa, 
to 9.10. klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Opistomyyjäiset pe 10.10. 
klo 19 ja seurat su 12.10. klo 
19 ry:llä. Aikuisten virkistys-
ilta pe 17.10. klo 18.30 Uta-

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.10. klo 10 Rantsilan kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Matti Nuorala. Kanttorina Arja Leinonen. 
Herättäjän päivä, messun jälkeen kirkkokahvit ja 
Siioninvirsiseurat seurakuntatalossa.

Vanhustenviikon messu su 12.10. klo 10 Nestorissa 
(huom. paikka!). Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit.

Vanhustenviikon messu su 12.10. klo 13 Vaarintalossa 
(huom. paikka!). Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Unto Määttä. Kirkkokahvit. 

Kastettu 
Luka Mika Matias Ojakoski (Piippola) 
Aino Olga Onerva Kurikka (Rantsila) 
Veikko Heikki Sakari Kilpelänaho (Kestilä)

Kuollut 
Veijo Kalevi Kauppila 55 (Rantsila)

järven ry:llä. Piippola: Om-
peluseurat pe 17.10. klo 19 
Marja-Leena ja Unto Määtäl-
lä.  Pulkkila: Raamattuluok-
ka pe 10.10. klo 19 ja seurat 
su 12.10. klo 19 ry:llä. Pyhän-
tä: Seurat su 12.10. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 15.10. 
klo 18.30 Ulla-Maija ja Seppo 
Tissarilla. Rantsila: Ompelu-
seurat pe 10.10. klo 19 ry:llä. 
Lähetysseurat su 12.10. klo 
18.30 srk-talossa. Opistoilta 
pe 17.10. klo 19 ry:llä.

Lämmin kiitos kaikille hautausmaan siivoustalkoisiin osallistujille. Kuvassa Pyhännän päiväkerholaisia syksyn lehtiä poimimassa.

Kiitokset siivoajille!

"Anna sade, Jumala"
Sanan ja 

rukouksen ilta

perjantaina 17.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa.

Vilho Harvala Ylivieskasta,
Versot-lauluryhmä 

Kempeleestä,
rukouspalvelu.

Järjestää
Rantsilan kappelineuvosto

Viikoittaiset kerhot
Viisastenkerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, jutustelemme ja visailemme yhdessä. Tulkaa 
mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 
srk-salissa ja kerhohuoneessa. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa (to 16.10. poik-
keuksellisesti klo 16).

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 17.10. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.

Sanajumalanpalvelus Lu-
milyhdyssä su 12.10. klo 
10, toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

Päiväkerhoista lisätietoa 
Siljalta p. 044 7750 601. 
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 29.10. klo 12.30–14.30. 
Paikka hoitoon varataan etu-
käteen Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 9.10. klo 10 
srk-talossa. To 16.10. paikal-
la lelu- ja askartelutarvikkei-
den esittelijä.
Kuoroharjoitukset ke 15.10. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Rippikoulun aloitus to 16.10. 
klo 16 srk-talossa. Mukaan 
kaikki ensi vuoden rippikou-
lulaiset!
Ystävyyden talo pe 17.10. 
klo 10 srk-talossa.
Friday club pe 17.10. klo 18–
19.30 srk-talossa 0–4-luokka-
laisille. Luvassa monenlaista 
toimintaa, pelejä, kisailua, 
raamista ja nyyttärit!
Diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi -keräys Romaniaan lä-
hestyy, ks. ilmoitus. 

Rauhanyhdistys: Pe 10.10. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Pernulla, 7. –8.-lk Mylly-
sellä ja nuortenilta S&V Hint-
salalla. Su 12.10. klo 12 pyhä-
koulu I S&S Hintsalalla II S&K 
Hirvasniemellä, III S&E Hir-

vasniemellä ja klo 17 seurat 
ry:llä. To 16.10. klo 13 varttu-
neidenkerho Aune Kirjavalla. 
Päiväkerho ry:llä ti, ke ja to 
klo 17–18.30.

Operaatio Joulun lapsi -keräys 
Romaniaan lähestyy 
Voit ostaa tai tehdä: 
uusia paitoja, pipoja, lapasia, villasukkia, 
kyniä, vihkoja, palasaippuoita, kampoja, 
pieniä pehmoleluja,  pehmeitä 
hedelmäkarkkipusseja… 

Marjolta lisätietoa 
keräyksestä ja myös 
lahjalaatikoita, 
p. 045 6381 973. 

Lahjat kootaan lokakuun aikana. 

Lumijoen seurakunnalla on kolme tiimiä: 
Lapsi- ja nuorisotyön tiimi, 

lähetystyön tiimi ja messu-palvelutiimi. 

Haluaisitko mukaan 
johonkin tiimiin? 

Ota yhteys Markkuun, p. 044 7750 602 
tai markku.tolli@evl.fi.

Vihitty  
Ville Matti Johannes 
Keinänen ja Tuija 
Kristiina Hiltunen
Kuollut  
Eeva Kaija Beveridge 80,
Aili  Marja Ryhänen 76 
(Rovaniemi evl)
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Perinneherkkua tarjolla! 

Rössypottu ja pannarikahvit 
Siikamarkkinoiden aikaan 

la–su 11.–12.10. klo 11–15.30 kirkon srk-salissa 
10 euron hintaan. Tuotto lähetystyölle.
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Nuortenilta to 9.10. klo 18–
20 Vanamon Olohuoneessa.
Aamupuuro pe 10.10. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. 
Aamiainen tarjolla eurolla. 
Samalla jaossa myös kaup-
pojen lahjoittamaa ruokaa. 
Vapaaehtoiset paikalle klo 
8. Yhteyshenkilö: Marika 
Kamps.
Ystävärengas pe 10.10. lau-
luharjoitukset lähetysvintil-
lä klo 12. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 12.10. klo 14 kir-
kossa.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 13.10. klo 12 Lähetys-
vintillä.
Perhekerho ti 14.10. klo 
9.30–11. Ulkoilua Linnukka-
patsaan lähellä olevassa leik-
kipuistossa (Linnukkatie 10). 

Lähetyspyhän messu 
su 12.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä ja 
Mika Kotkaranta, saar-
na ohjelmajohtaja Mart-
ti Asikainen Pipliaseuras-
ta, avustamassa Kedon-
perän jumalanpalvelus-
ryhmä. Kirkkokahvit.

GospelGym ti 14.10. klo 
18.30 – 20.30 Vanamon salis-
sa. Jumppaa gospelin tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 15.10. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Satutuokio ja kirja-
esittely / Sari Tupoksen kir-
jastolta.
Seurakuntakerho ke 15.10. 
klo 12.30. Vieraillaan Luovilla 
paloaseman vieressä. Huom. 
aika!
Kuorot Ke 15.10. Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkossa, 
Tähdet-kuoro klo 17 seura-
kuntatalolla, Aikuisten kuo-
ro klo 18.30 kirkossa (Uusia 
laulajia otetaan kuoroon) ja 
Kirkkolaulajat klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
15.10. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä. 
Nuortenilta to 16.10. klo 18–
20 Nuorisonurkassa. 
Partio: To 9.10. Seikkailija-

osaston poikien retki Liisan-
linnassa klo 18–20. Pe 10.10. 
Samovaarien kokoontumi-
nen alkaen klo 18. Paikka il-
moitetaan myöhemmin. Ma 
13.10. Partiolaisten seinäkii-
peilyvuoro liikuntahallilla klo 
18 eteenpäin. Tule rohkeas-
ti mukaan. Varusteet ja oh-
jaus paikan päällä. Ke 15.10. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa klo 15–17. Pe 17.10. Lippu-
kunnan hallitus Kotikololla 
klo 18–20. Uusia partiolaisia 
otetaan mukaan toimintaan. 
Ota yhteyttä Markku ”Ma-
ke” Korhoseen p. 044 752 
1223 tai markku.korhonen@
evl.fi. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 10.10. 
klo 19 Kempeleen ry:llä ja 
raamattuluokka (5.–6.-lk) 
klo 18.30 ry:llä. Vierasmyy-
jäiset Haapavedellä la 11.10. 

Nuorten retki 
Maata näkyvissä 

-festareille 
Ilmoittaudu 20.9.–30.10. 

osoitteessa 
www.nuorisonurkka.fi. 

Holy Club
1.–5.-luokkalaisille 

maanantaisin klo 14.15–15 
Linnukan rakennus, alakerran luokka B 117

&

Holy Club Huiske
1.–6.-luokkalaisille 

keskiviikkoisin klo 15–16 
Tupoksen Huiskeessa

• musaa
• raamatunkertomus

• pillimehu (ota omat keksit tai leivät mukaan)

Terveisin,
Ari Natunen
044 7521238 

Pekka Siitonen 
040 5357567

Tule mukaan!
Limingan seurakunta ja 

Lastenmissio

klo 11.30 ja raamattuluokka 
(7.–8.-lk) klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 12.10. klo 12 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja Limingan 
kirkossa sekä seurat klo 17 
ry:llä. Perhekerho to 16.10. 
klo 10.30 ry:llä.

Tule vapaaehtoiseksi
Juuri nyt vapaaehtoistyössä kaivataan:

• Uusia jäseniä jumalanpalvelusryhmiin
• Pyhäkoulunopettajaa kerran kuussa kirkkoon
• Ystäviä ikäihmisille
• Avustajia kerhoihin
• Kirpputoritoiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: 
marika.kamps@evl.fi, p. 044 7521 243

 

  

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Herännäisseurat su 12.10. 
klo 18.30 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirkkokuoro ke 15.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Oulunsalon Taidekoulun ja 
Oulun konservatorion pia-
no-oppilaiden oppilas-
konsertti ke 15.10. 
klo 19 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten 
piirit: Päivä-
piiriä ei ole 
to 16.10. Seu-
rakuntapiiri to 
16.10. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 16.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.

Messu  su 12.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Olli Seik-
kula, saarna Yrjö Niemi, 
avustaa Juha Maalismaa, 
diakoni Antti Ristkari, 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra. Musiikkiavustus Saga 
Jarva, laulu ja musaryh-
mä.  Kirkkokahvien jäl-
keen seurakuntatapahtu-
man päätöstilaisuus.

Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti, to ja pe klo 14–17.

Aamukahvila ma klo 
10 Kirkonkylän srk-

kodissa.
Varhaisnuoret: 
kerhot: www.
kempeleen-
seurakunta.
fi/koululaiset. 

Varhaisnuorten 
avoimet ovet 1.–

3.-lk  to klo 13–15 
Kokkokankaan srk-kes-

kuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Gos-
peljumalanpalvelus ti 14.10. 

klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.
Kuollut: Milja Elina Karvo-
nen s. Leskinen 86.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat to 9.10. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). Raamattu-
luokat pe 10.10. klo 18 4.–5.-
lk: Limma, Pappilanniitty 8. 
6.–8.-lk: Hintsala S ja E, Sa-
vitie 5. Oulun seudun nuor-
tenilta pe 10.10. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 12.10. klo 12 
Paituri: Pulkkinen, Pulkki-
sentie 15 Santamäki-Sarkkir: 
Haukipuro, Salmikuja 3 Lin-
nakangas: Sakko, Taikakuja 
8 Keskusta-Ollila: Hintsala M 

Seurakuntatapahtuma 
”Kristittynä nykyajassa” 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 

Perjantai 10.10. 
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, 
"Hämmennyksen ja epävarmuuden aika"  

Lauantai 11.10. 
klo 14  Raamattutunti, "Jaksanko minä" 
klo 16 "Mahdottoman edessä: sairaanhoitaja 
Kate Marsdenista ja muusta Siperian työstä", 
Villasukkien lähettäminen ja siunaus
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta, "Haastetut kristityt" 

Sunnuntai 12.10.  
klo 10  Messu, "Kristityn vapaus"
n. klo 11.40 "Yhdessä eteenpäin", päätöskeskustelu 
viikonlopun teemasta kirkkokahvin jälkeen. 
Vierailijat Hämeenlinnasta: Yrjö Niemi, Paula Huttunen, 
Juhani Hämäläinen, Hannu Rantala ja Riitta Rantala. 
Mukana myös Olli Seikkula, Ylistysryhmä Versot ja 
päivien juontajina Hilkka ja Keijo Kaikkonen.  

Lämpimästi tervetuloa!

HUOM! Villasukkia Siperiaan voit toimittaa kirkkoher-
ranvirastoon arkisin klo 9–15 sekä seurakuntatapahtu-
man aikana Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon.

Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat.

ja J, Leilitie 4 Kokkokangas-
Haapamaa: Takkinen, Saalis-
polku 9. Seurat su 12.10. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 14.10. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
15.10. klo 10–12 ry:llä.

Tommi 
Kalenius Trio 

torstaina 9.10. klo 19 
Kokkokankaan seura-

kuntakeskuksessa.
Vapaa pääsy.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.10. klo 19, 
Vikiöntie 4. Seurat su 12.10. 
klo 16 ry:llä.

Kastettu: Olli Veli Tapa-
ni Haapala, Vivian Kaari-
na Isabel Karvonen, Lin-
nea Marjut Josefiina Top-
pila, Peikko August Yrjä-
nä Tuomivaara, Lilia Hel-
miina Vanhala
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

avassa 
lehdessä.

Hartaus ja ehtoollinen to 
9.10. klo 14 Helminkodissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Aikuisten raamattupiiri su 
12.10. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hartaus ma 13.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ti 14.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 
14.10. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä. 
Siioninvirsiseurat ti 14.10. 
klo 19 seurakuntatalossa, 
Sauli Typpö.
Keskipäivänkerho ke 15.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Jouni Heikkisen aiheena kris-
tillinen taide.
Hartaus ke 15.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy. 
Rukouspiiri ke 15.10. klo 

Naisten messu to 9.10. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa rovasti Elina Hyvö-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.10. klo 10 kirkossa, toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java.

17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
”Lähetys yhteinen asiam-
me” -lauluilta to 16.10. klo 
19 seurakuntatalossa. Yh-
teiskristillinen lähetyslauluil-
ta, mukana Kari Miettunen, 
Anja Hämäläinen, Jouni 
Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 srk-ta-
lon nuorisotilassa. Toimin-
taan tarvitaan vapaaehtoi-
sia, tied. ja ilm. Leena p. 040 
547 0785 ja Hanna p. 040 547 
0784.
Kuorot: Ke 15.10. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–

11.30 srk-talossa ja klo 10–12 
Päivärinteen srk-salissa. Per-
hekerho keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen srk-
salissa ja torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Perhepyhäkoulu pe 10.10. 
klo 9.15 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. Esikot-kerho 
ke 15.10. klo 10–11.30 srk-ta-

Kastettu:  
Alma Emilia Keränen

lon alakerrassa perheille, joil-
le on syntynyt ensimmäinen 
lapsi. Perheitten leiripäivä la 
18.10. klo 10–14 Koortilassa. 
ks. erillinen ilmoitus.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys yläkoululla 
ja lukiolla torstaisin klo 11–
12.15. Nuortenilta to 9.10. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-sa-
lissa, merkintä rippikoulu-
korttiin. La 11.10. klo 10–15 
päivärippikoulun aloitus srk-
talossa ja kesä II -rippikou-
lun aloitus Koortilassa. Yö-
kahvila Valopilikku la 11.10. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Mer-
kintä rippikoulukorttiin. Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 12.10. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa, merkintä rippi-
koulukorttiin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin  klo 10–12.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.10. klo 18.30 ompelu-
seurat Heli ja Mika Tihisel-
lä ja Helinä ja Pentti Räisä-
sellä. Klo 18.30 rippikoulun 
kodinilta Kiimingin ry:llä. La 
11.10. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylät: 4.–6.-lk Leino-
nen, 7.–8.-lk Lehto. Su 12.10. 
klo 14 seurat ry:llä. Ma 13.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
16.10. klo 18.30 raamattupii-
ri ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 9.10. klo 18.30 rippi-
koulun kodinilta Kiimingin 
ry:llä. Klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 10.10. klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. La 11.10. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Klo 19 isojen 
raamattuluokka Lehto. Su 
12.10. klo 13 seurat ry:llä. 
To 16.10. klo 10 perhekerho 
ry:llä. 

Naisten 
messu
torstaina 9.10. klo 18 Muhoksen kirkossa.
Messun jälkeen seurakuntatalolla 
israelilaisia kansantansseja esittävä 
Kinneret-tanssiryhmä ja iltapalatarjoilua!

Tervetuloa! 
Toivottaa seurakunnan perhetyö

Ohjelmaa koko perheelle: 
syysolympialaiset, 
askartelua ja 
poniratsastusta
Syömme lämpimän ruoan. 
Hinta 5 € / perhe. 
Mukaan mahtuu 
45 henkilöä. 
Ilmoittautumiset 
13.10. mennessä 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
p. 040 547 0784

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

tiistaina 14.10. klo 9–15

Klo 12 hartaus muualle 
haudattujen muistomer-

killä, Jouni Heikkinen. 
Kahvitarjoilu koko 

talkoon ajan!

Perheitten leiripäivä
lauantaina 18.10. 

klo 10–14 Koortilassa

Messu su 12.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski, Kirkkokuoro. Avus-
taa Riitta Pesonen. Tänä 
vuonna 70 ja 75 täyttävi-
en juhla. Messun jälkeen 
juhla jatkuu seurakunta-
talolla.

Kastettu:
Lovisa Lilja Maria Hannila, 
Helvi Annikki Korhonen, 
Alessia Elle Silvia Sassi, 
Pinja Marina Viinikangas

Rippikoulutapahtuma muu-
alla kuin Tyrnävällä rippi-
koulun käyville to 9.10. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla. Ope-
tusta ja iltapala.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri pyörähtää taas käyntiin to 
9.10. klo 18. Kokoonnumme 
kahden viikon välein torstai-
sin Temmeksen srk-talolla. 
Raamatun saloihin johdat-
telee Leila Ikonen.
Ehtoollishartaus ma 13.10. 
klo 14 Kotolassa.
Nuttupiiri ti 14.10. klo 17 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Rippikoulu ryhmä I:n aloi-
tustapaaminen to 16.10. klo 
17 Tyrnävän srk-talolla.
Siioninvirsiseurat to 16.10. 
klo 18 Aino Junttilalla, Puo-
lukkatie 5. Mukana Matti 
Nuorala.
Raamatun äärellä -seura-
kuntailta to 16.10. klo 18 

Tyrnävän srk-talolla. Aihee-
na: Kiveä vierittämässä vai 
heittämässä, tuomittuna vai 
tuomitsijana? Outi Pohjanen 
ja Milla Sämpi.
Alakouluikäisten retki Mu-
hoksen uimahalliin la 18.10. 
Lähtö klo 12.40 Murron kou-
lulta ja klo 13 Tyrnävän srk-
talolta. Paluu noin klo 16. 
Retken hinta 5 euroa. Omat 
eväät mukaan. Lisätietoja 
Merja Lukkari 044 7372 617.
Alakouluikäisten toiminta-
päivät ma 20.10. ja ti 21.10. 
klo 10–14 Tyrnävän srk-talol-
la. Omat eväät mukaan.
Seurakuntakerho tiistaisin 

klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin  
klo 18 Tyrnävän seurakunta-
talolla. 
Lapsikuoro torstaisin klo 16 
Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kolikonkorjuu- ja pizzailta pe 
10.10. klo 18 ry:llä. Su 12.10. 
klo 14.30 hartaus Villa Tyrnis-
sä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.10. klo 19 
Vikiöntie 4. Seurat su 12.10. 
klo 16 ry:llä.

Hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 15.10. klo 10 Tyrnävällä ja

 torstaina 16.10. klo 10 Temmeksellä. Ruokailu.

Tommi Kalenius Trio 
Gospelmuusikko konsertoi triona  
pe 10.10. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Konserttiin vapaa pääsy. 

Konsertissa kerätään kolehti Suo-
men Lähetysseuran katastro-

firahastolle Pohjois-Irakin 
pakolaisten auttamiseksi.

Kyyditys Temmekseltä, 
voit ottaa yhteyttä 

Olavi 
Savelaan, 
p. 0400 
280 678.
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Vaivaisukko toivottaa 
tervetulleeksi kirkkoon 
Temmeksellä. 

Kirkkoväärtejä haussa 
Tyrnävällä ja Temmeksellä 

Sinustako Tyrnävän seurakunnan kirkkoväärti? Etsim-
me kirkkoväärtejä, joiden tehtävänä on koota vapaa-
ehtoisryhmä palvelemaan eri tehtäviin jumalanpalve-
luksiin.  

Ryhmän jäsenten tehtävinä voi olla esimerkiksi koleh-
dinkeruu, tekstinluku, esirukousavustus, tervetulotoi-
votus ja virsikirjojen jako, suntion avustaminen, seura-
kuntalaisen avustaminen, musiikkiavustus. Tehtäviä ja 
tapoja palvella jumalanpalveluksessa on erilaisia, kuten 
on meitä ihmisiäkin. 

Tarkoituksena on saada eri-ikäisiä seurakuntalaisia mu-
kaan toteuttamaan yhdessä jumalanpalveluksia.
Kirkkoväärteille tullaan antamaan tarkempaa infoa ja 
koulutusta siitä, mitä tehtävä pitää sisällään.

Lisätietoja saa kirkkoherra Timo Liikaselta, joka 
ottaa myös ilmoittautumiset vastaan p. 044 7372 611 tai 
timo.liikanen@evl.fi. Ilmoittautumiset 31.10. mennessä.

Tervetuloa rohkeasti mukaan kehittämään 
seurakuntamme jumalanpalveluselämää!
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Sinappia

Päitä 
vadille?

Kuka sössi Suomen talouden? Miksi kansam-
me on suuressa vaarassa? Ketkä päättivät tai 
jättivät päättämättä asioista, jotka kenties 
romuttavat vaurautemme?

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisi jo-
kin aika sitten raportin, jonka mukaan vaakalau-
dalla on 600 000 työpaikkaa. Syyllisiä EK ei halua 
nostaa esille.

"Turha niitä on etsiä, se on joutavanpäiväistä", 
Metson entinen toimitusjohtaja Jorma Eloranta 
pohti EK:n järjestämässä tilaisuudessa. 

Eloranta on oikeassa. Nyt ei ole syyllisten etsi-
misen aika. Päitä ei tarvita vadille. 

Syyllisten etsintä voisi osaltaan vaikuttaa muu-
tenkin häilyvään yhteiskuntarauhaan. Jos yhteis-
kuntarauha häiriintyy, huonoja aikoja on odotet-
tavissa tässäkin maassa. 

Tulevaisuudessa, kun kriisistä on kenties selviy-
dytty,  on sen sijaan asiallises-
ti ja kiihkottomasti selvitettä-
vä, mitkä seikat veivät Suomen 
kriisiin. Virheitä ovat todennä-
köisesti tehneet useat osapuolet. 
Yhtä ainoaa syntipukkia tuskin 
on olemassa.

Totuudesta seuraa puhdistau-
tuminen. Hyvässä lykyssä opitaankin jotain. Selvi-
tystä ei voi välttää, sillä sen tekevät viimeistään ta-
loushistorioitsijat.

Kansakunnan on kohdattava mörkönsä. Tämä 
koskee esimerkiksi Suomen kivuliasta menneisyyt-
tä, 1970-luvun taistolaisaggressiota ja maamme hi-
vuttamista neuvostoleiriin. Sitä ei ole maassamme 
puitu riittävästi.

Jotkut ovat ehdottaneet jonkinlaista totuusko-
missiota, jonka käsittelystä vanhat traumat käy-
täisiin läpi ja viimein unohdettaisiin. Tällaisia ko-
missioita on toiminut muun muassa entisissä kom-
munistimaissa.

Ehdotus on hyvä. Mennyt ei saa ikuisesti 
raskaut taa kansakuntaa.

PEKKA HELIN

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

Kuka sössi 
Suomen 
talouden? 

Vastauksessaan Rauni 
Salopuron ansiokkaa-
seen kirjoitukseen (RT 
nro 31) Oulun seura-

kuntayhtymän yhtymäjohtaja 
Ilpo Kähkönen väitti, ettei Iso-
katu 22:n tonttia ja sillä olevan 
kiinteistöyhtiön osakkeita ole 
testamentattu hautainhoitora-
hastolle, vaan että tuomiokirk-
koseurakunta on ostanut kysei-
sen tontin ja sillä olevan talon 
vuonna 1947.

Olipa omistuksen saanto 
millainen hyvänsä, on Kiin-
teistö Oy Oulun Isokatu 22:n 
tontin ja osakekannan omista-
ja kuitenkin ollut hautainhoito-
rahasto. Tämä ilmenee selvästi 
yhteisen kirkkoneuvoston vuo-
den 2012 tasekirjasta: ”Yhtei-
sen kirkkovaltuuston päätök-
sellä on myyty hautainhoitora-
haston omistama Kiinteistö Oy 
Oulun Isokatu 22 tilikauden ai-
kana.” 

Näin ollen kuuluvat tontin ja 
osakekannan myynnin tuotta-
mat 6 750 000 euroa hautain-
hoitorahastolle. Tilikaudel-
la 2012 hautainhoitorahaston 
rahavarat karttuivatkin 7 067 
746,50 eurolla.

On eettisesti ja juridisesti-
kin kestämätöntä, että hauto-
jen ainaishoitosopimukset ir-
tisanotaan yksipuolisesti pian 
sen jälkeen, kun rahaston raha-
varat ovat moninkertaistuneet. 
Näin varakas rahasto ei voi luis-
taa tehdyistä sopimuksista edes 

Hautojenhoitopääomien
katoaminen tutkittava

Hautainhoitopääomat ei-
vät ole kadonneet eikä 
niitä ole hävitetty min-
nekään. Isokatu 22:ssa 

sijainneen tontin ja Kiinteistö 
Oy Oulun Isokatu 22:n osake-
kannan koko kauppahinta on 
tuloutettu hautainhoitorahas-
tolle.

Toistan jo aiemmin totea-
mani, että hautainhoitorahas-
to sisältää ainaishoitojen pää-
omien lisäksi myös määräai-
kaishoitojen ja sankarihauto-
jen hoitojen pääomat. Tällöin 

tietty osuus kauppasummasta 
kohdistuu myös niihin (keski-
määrin ainaishoidot 12 %, san-
karihaudat 6 % ja määräaikai-
set 82 %).

Syitä sille, miksi vuosisadan 
kuluessa ainaishoitosopimus-
ten maksujen tuotto ei enää ole 
riittänyt hautojen hoitamiseen, 
on useita.

Kun pääoman koko tuotto 
on käytetty hautojen hoitami-
seen, on rahan arvon alentu-
essa pääoma kutistunut vähi-
tellen olemattomiin. Vuodesta 

1978 tähän päivään saakka on 
elinkustannusindeksi noussut 
3-kertaiseksi.

Keskeinen tekijä on myös se, 
että aikana, jolloin ainaishoito-
sopimuksia tehtiin, olivat työ-
voimakustannukset huomat-
tavasti pienemmät nykyiseen 
verrattuna.

ILPO KÄHKÖNEN
yhtymäjohtaja

Oulun seurakuntayhtymä

Hautainhoitopääomia ei ole hävitetty

korkeimman hallinto-oikeu-
den ennakkopäätöksiin vetoa-
malla. 

Vai onko seurakuntayhty-
mä sittemmin käyttänyt ne 
varat muihin tarkoituksiin?  
Hautainhoitorahaston sään-
töjen toisessa pykälässä sano-
taan kylläkin yksiselitteisesti: 
”Rahaston rahavaroja ja muuta 
omaisuutta on hoidettava eril-
lään seurakunnan hallinnassa 
olevasta muusta omaisuudesta. 
Rahaston varoja ei saa käyttää 

muuhun kuin sen omiin tar-
koituksiin.”

Kokonaan toinen asia on sit-
ten ainaishoitohautojen nimel-
lispääomien häviäminen. Ai-
naishoitosopimusten irtisano-
misperusteeksi esitetään yh-
teisen kirkkovaltuuston päätös 
10.3.2014, ja sen mukaan ai-
naishoitosopimuksen ”pääoma 
korkotuottoineen on todettu 
loppuneen 31.12.2013”. 

On merkillepantavaa, et-
tä seurakuntayhtymä irtisa-
nomisperusteissaan tunnus-
taa hukanneensa ainaishoito-
sopimusten nimellispääoman, 
mikä on hautainhoitorahaston 
sääntöjen vastaista, sillä vain 
pääoman vuotuista korko-
tuottoa on saanut käyttää ai-
naishoitohautojen hoitoon.

Esille tulleiden seikkojen 
vuoksi on ehdottoman tär-
keää perinpohjaisesti tutkia 
hautainhoitorahastoon ja ai-
naishoitosopimuksiin liittyvät 
epäselvyydet myös juridisel-
ta kannalta. Olisi kohtuullista, 
että oikeus toteutuisi niiden jo 
manan majoille menneiden so-
pimusosapuolien kohdalla, jot-
ka aikoinaan sopimuskumppa-
niinsa luottaen maksoivat huo-
mattavan summan viimeisen 
leposijansa hoitamisesta ja säi-
lymisestä aina tuomiopäivään 
saakka.

PETRI KÄRKKÄINEN

Olisi kohtuullista, 
että oikeus 
toteutuisi niiden 
jo manan majoille 
menneiden 
sopimusosapuolien 
kohdalla, jotka 
aikoinaan sopimus-
kumppaniinsa 
luottaen maksoivat 
huomattavan 
summan viimeisen 
leposijansa 
hoitamisesta ja 
säilymisestä aina 
tuomiopäivään 
saakka.


