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AC Oulu 
nappasi 
pastorin

Onko naapurisi 
ehdolla 

seurakunta-
vaaleissa?  

Katso liitteestä!
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RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Rauhan Tervehdys kertoi muutama viikko sitten, kuinka 

Oulunsalon seurakunta tarjoaa lapsiperheille konkreet-

tista tukea, esimerkiksi tilapäistä lastenhoitoa, jotta ko-

deissa jaksettaisiin paremmin.

Oulunsalolaisten lastenohjaajien avuntarjous 

kodeille muistuttaa palvelua, jota aiemmin teki-

vät kuntien kodinhoitajat.

Vähän aikaa sitten uutisoimme kirkon Palve-

levan puhelimen viimekesäisistä kiireistä. Kesän 

soittoruuhkaa lisäsi osaltaan se, että monet 

yhteiskunnan auttamispalvelut olivat ainakin 

osan kesästä suljettuina.

Uusimman Diakonia-lehden (3/2014) mukaan maaseutupaik-

kakunnilla monien kunnallisten palvelujen siirtyminen isoihin 

keskuksiin on tarkoittanut, että oman seurakunnan diakonia-

työntekijän puoleen käännytään aivan uudenlaisissa asioissa. 

Myös sähköisen asioinnin yleistyminen kunnissa on lisän-

nyt diakonian palvelujen kysyntää: kirkon työntekijän kun saa 

kiinni vielä suhteellisen helposti puhelimella ja tapaaminen ei 

mene viikkojen päähän.

Viereisellä sivulla kerromme, että Oulun seurakuntien kuu-

lovammaistyön diakoniatyöntekijä joutuu aiem-

paa useammin hoitamaan iäkkään kuuron tulk-

kitilauksen.

Näin siksi, että tulkkauspalveluissa puhaltavat 

uudet tuulet, ja osa kuuroista kokee tulkin tilauk-

sen vaikeutuneen. 

Kirkko ottaa siis monenlaisia ”koppeja” yhteis-

kunnan palvelujen muuttuessa. 

Useat kirkosta eronneet ovat todenneet jättävänsä kirkon, 

koska se ei tarjoa heille henkilökohtaisesti mitään. 

Olisiko mahdollista ajatella, että oman kirkollisveronsa voi 

maksaa, jotta seurakunnat pystyvät olemaan tukea tarvitsevi-

en rinnalla ”tappiin asti”? Silloinkin, kun kunnat karsivat sääs-

töpaineissa palveluja tai muuttavat niitä siten, että ne koe-

taan aiempaa etäisemmiksi.

HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ arvojen ja lain-
säädännön ristiriidasta on muutaman 
viikon takainen korkeimman oikeuden 
päätös, jonka mukaan henkilö, joka kol-
hii parkkipaikalla naapurin autoa mutta 
ei halua ilmoittaa tekosistaan tuon toisen 
auton omistajalle, ei millään tavoin toimi 
lakia vastaan.

Annettujen lain normien mukaan voit 
siis kolhia naapurin autoa ja jättää asian 
silleen. Ainoa ongelma saattaa olla, että ta-
pahtuma jättää kolhun omaantuntoosi.  Se 
sanoo, että pitäisi selvittää asia, mutta laki 
sanoo, että anna olla.

Päätoimittaja Hannu Nyman
Sana-lehdessä 16.10.

KAIPAAN KIRKOLTA sitä, että usko kuu-
luisi enemmän. Pappien pitäisi rohkeasti 
uskoa omaan viestiinsä. Yhteiskunta ar-
vostaa hengen paloa ja varmuutta. Papit 
saisivat olla ylpeitä siitä, mitä he edusta-
vat. Ei muuta kuin enemmän rohkeutta ja 
itsensä likoon panemista!

Professori Laura Kolbe
Kotimaassa 16.10.

HAGMAN EHDOTTAA nettiriippuvuuden 
vastalääkkeeksi yksinkertaisia ”luosta-
riharjoituksia”, joiden tarkoituksena on 
opetella olemaan siellä, missä olemme.

”Älä koskaan ota puhelinta esiin, kun 
olet toisten seurassa. Älä koskaan käytä 
kuulokkeita. Kokeile säännöllisesti kaik-
kien äänisignaalien sulkemista. Jos seu-
raamme näitä sääntöjä, selviämme tek-
niikan kanssa aika hyvin.”

Teologi Patrik Hagman
Essessä 16.10.

MITATAANPA SUOMALAISTEN kirkko- 
ja uskontosuhdetta millä tavalla tahansa, 
nähdään, että liberaalien määrä on kaik-
kialla kasvussa. Kyse ei siis vain ole joista-
kin julkisuudessa esillä olevista henkilöis-
tä ja heidän mielipiteistään, vaan voima-
suhteet ovat oikeasti muuttuneet.

Kirkon tutkimuskeskuksen 
vt. johtaja Kimmo Ketola
Vantaan Laurissa 16.10.

Kirkko ottaa koppeja

Uskallammeko 
epäonnistua?

Hän on aina ollut minulle ker-
tomuksen sivuosassa. Eihän 
hän sano evankeliumeissa sa-
naakaan ja katoaa näyttämöl-

tä yhtä nopeasti kuin on sille saapu-
nutkin.  

Viime aikoina hän on kuitenkin 
alkanut puhua. Jeesuksen seuraaja ja 
Jerusalemin Suuren Neuvoston jäsen 
ei ole enää malttanut olla vaiti. Joosef 
Arimatialaisella on kerrottavaa.

Me kaikki, joille kirkko on tärkeä, 
olemme jo pitkään kysyneet, kuinka 
tavoittaa seurakunnan toiminnasta 
vieraantuneet jäsenet tai kir-
kosta eronneet? Yhtä vastaus-
ta ei ole löytynyt.

Pikemminkin on ollut 
huomattavissa, että tavoitta-
miseen vaaditaan suuri jouk-
ko pieniä tekoja. Yksittäisen 
viisasten kiven löytämisen si-
jaan on etsinnät suunnattava 
pienempiin tiedon murikoi-
hin.  Nuo pienet kivet ja teot 
voi löytää kuka tahansa kris-
titty, kuten Joosef Arimatia-
laisen esimerkki osoittaa.

Pitkäperjantain iltana Joo-
sef suuntasi askeleensa kohti Pilatuk-
sen majapaikkaa pyytääkseen lupaa 
Jeesuksen hautaamiseen. Joosef tie-
si, että hänen on toimittava määrä-
tietoisesti ja aloitteellisesti. Hän ei voi 
odottaa Pilatuksen saapuvan luok-
sensa. Hänen on oltava se, joka roh-
kaisee itsensä (Mark. 15:43) ja lähtee 
kutsumattomana vieraana matkaan.

Kertomus Joosef Arimatialaises-
ta on alkanut puhutella minua, sillä 
hän käskee minut liikkeelle. Me kris-
tityt emme voi olla heitä, jotka odot-
tavat toisten tulevan luoksensa. Saa-
daksemme äänemme kuuluviin mei-

Aatoksia Muut mediat

• Tulkkauspalvelulaki astui voimaan 1.10.2010. Sen myötä 
vammaisten tulkkauspalvelun järjestämisvastuu siirtyi kunnilta 
Kelalle

• Vuonna 2013 Kela kilpailutti uudestaan tulkkausyritykset uusin 
kriteerein.

• Tulkkivälitys keskitettiin tämän vuoden alussa Turkuun, eli Kela 
otti kilpailutetun palvelun omaksi toiminnakseen.

• Kela ostaa palvelut tulkkauspalvelua tuottavilta yrityksiltä.
• Yritykset saavat Kelalta toimeksiantoja kilpailutusjärjestyksessä
• Viime huhtikuussa eduskunnan kirjallisessa kysymyksessä todet
   tiin, että tulkkauspalveluiden keskittämisen myötä asiakkailta on    
   viety mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka heille tulee tulkiksi. 
   Samaisessa kysymyksessä vaadittiin, että kilpailuttamistilanteessa   
   myös tulkkauksen laadulliset kriteerit täyttyvät.

Taustaa tulkkauspalvelun muutoksille

Me 
kristityt 
emme voi 
olla heitä, 
jotka 
odottavat 
toisten 
tulevan 
luoksensa.

dän on uskallettava olla kutsumatto-
mia vieraita.  Ihmisten on kohdatta-
va meidät yllättävissä paikoissa ja ti-
lanteissa.

Meidän on puolestaan ol-
tava valmiina toimimaan 
oman mukavuusalueemme 
ja omien tilojemme ulko-
puolella. Kotikentän tuomat 
edut on uskallettava vaihtaa 
vieraskentän epämukavuu-
teen. Ennen kaikkea meidän 
on annettava lupa itsellemme 
epäonnistua ja yrittää uudel-
leen.

Kerta toisensa jälkeen kui-
tenkin huomaan, kuinka vai-
keaa liikkeelle lähtö on. Hel-
pointa paikoilleen jäämistä 

on perustella ajan puutteella. Rehel-
lisesti asiaa pohtiessani löydän kui-
tenkin suurimman syyn itsestäni. Ai-
kaa minulla olisi, mutta ei ole help-
poa kokeilla uutta tai asettaa itseään 
alttiiksi.

Niinä hetkinä kun rohkaistuu ot-
tamaan askeleen tuntemattomaan, 
voi kuitenkin nähdä niin Jumalan, lä-
himmäisen kuin itsensä uudesta nä-
kökulmasta. Sen Joosef Arimatialai-
nen haluaa meille kertoa.

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on oululainen pappi, joka potkii 

itseään liikkeelle. Lue sivulta 7, miten.

Kirkon työntekijän 
kun saa kiinni 
vielä suhteellisen 
helposti 
puhelimella.

Tulkkitilauksista tuli diakonian arkea

Erityisesti iäkkäät kuurot 
luottavat seurakuntaan ja 
kirkkoon. He kokevat, et-
tä jos kukaan muu ei auta, 

kirkko auttaa aina.
Näin toteaa Oulun seurakun-

tien kuulovammaistyön diakonia-
työntekijä Anne-Mari Kyllönen.

Kirkon venymistä on tarvittu, 
sillä vammaisten tulkkauspal-
veluissa tapahtuneet muutokset 
vuoden sisällä näkyvät niin Kyl-
lösen kuin monen muun kuulo-
vammaistyön diakoniatyönteki-
jän vastaanotolla.

Kaikilla ei ole kännykkää
tai tietokonetta
Tulkkauspalvelua tarjoavien yri-
tysten myllerryksien taustalla on 
useita muutoksia. 

Palvelun järjestäminen siir-
tyi kunnilta Kelalle syksyllä 2010. 
Viime vuonna Kela kilpailut-
ti tulkkipalvelut toistamiseen, 
minkä seurauksena työt jakaan-
tuivat tulkkifirmojen kesken uu-
della tavalla.

Tulkkien irtisanomisilta ei ole 
vältytty esimerkiksi Oulussa.

Kela keskitti myös tulkkivä-
lityksen Turkuun, kun aiem-
min välitystä tehtiin useammal-
la paikkakunnalla.

Välityksen siirtyminen etelään 
yhteen pisteeseen tarkoittaa An-
ne-Mari Kyllösen työssä sitä, et-
tä hän tilaa aiempaa useammin 

Muutoksen takana tulkkauspalvelujen uudelleen järjestelyt

kuuroille tulkin muun muassa 
lääkärikäyntiä varten tai muu-
hun asiointiin. 

Kun välitys hoidettiin alueilla, 
kuurot saattoivat käydä itse pai-
kan päällä hoitamassa tulkkitila-
uksen. 

– Kaikilla iäkkäillä kuuroilla ei 
ole kännykkää tai internetiä tulk-
kitilausta varten, Kyllönen sanoo.

Tulkkivälityksen siirtoa har-
mittelee myös oululainen seniori-
kuuro Anna-Leena Lahdenperä. 
Hän tietää, että esimerkiksi kän-
nykän käyttöä saattaa hankaloit-
taa huono näkö.

Kokemusta lähti alalta,
epävarmuus kasvoi
Kyllönen kertoo, että erityises-
ti vanhemmat kuurot ovat häm-
mentyneitä nykytilanteesta tulk-
kauspalveluissa. Tätä murhetta 

puretaan seurakunnissa. Irtisa-
nomiset veivät monia kokeneita 
tulkkeja alalta, ja nuorten tulkki-
en kanssa ei ole samanlaista tot-
tumusta kommunikointiin.

Kuurojen keskuudessa onkin 
pelko tulkkauspalvelujen laadun 
heikkenemisestä.

– Kuurot kyselevät huolestu-
neena, tulevatko he ymmärretyk-
si ja ymmärtävätkö he, mitä tulk-
ki viittoo, Kyllönen kertoo. 

Kirkko otti kantaa
viittomakielen puolesta
Kuurojen oikeus omaan äidinkie-
leen oli esillä viime viikolla Kirk-
kohallituksessa sen käsitellessä 
oikeusministeriön ehdotusta viit-
tomakielilaiksi.

Kirkkohallitus pitää viittoma-
kielilakia tarpeellisena ja toteaa 
lausunnossaan muun muassa, et-
tä tulkkaus on aina järjestettävä 
henkilölle, joka sitä tarvitsee. Tä-
mä koskee erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja.

Oulun hiippakunnan kuuro-
jen pappi Urpo Luokkala kertoo, 
että hänen erityishuolenaan ovat 
Lapin syrjäseutujen kuulovam-
maiset. 

– Kiertäessäni pohjoisessa roh-
kaisen ihmisiä käyttämään tulk-
kipalveluita, hän sanoo.

Tulkkitilauksia saatetaan jät-
tää kuitenkin tekemättä, jos ko-
kemukset uudesta tulkkipalvelus-

ta ovat aiheuttaneet pettymyksiä.
Osalla ikäihmisistä kynnys 

tulkin pyytämiseen on nous-
sut, koska aiempaa epätodennä-
köisempää on, että paikalle tulee 
tulkki, jonka kanssa tilaaja tietää 
kommunikoinnin sujuvan.

Kuulovammaisilla samat
murheet kuin muillakin
Erityisesti iäkkäät kuurot käyt-
tävät runsaasti seurakuntien pal-
veluja. Kyllösen ja Luokkalan 
mukaan kuulovammaisten syyt 
kääntyä seurakunnan puoleen 
eivät poikkea suuresti kuulevien 
asiointien perusteista.

– Vastaanotoilla puhutaan yk-
sinäisyydestä, taloudellisista huo-

lista, ihmissuhdeongelmista, hen-
gellisistä kysymyksistä.  Elämän 
ilot ja murheet ovat meille kaikil-
le ihmisille lopulta aika samat. 

Anna-Leena Lahdenperä ja Jaa-
ni Ohtonen käyvät mielellään esi-
merkiksi seurakunnan leireillä, ja 
Lahdenperä kuuluu kuurojen raa-
mattupiiriin. Hän myös laulaa 
viittomakielisessä kuorossa.

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapitulin Tallikappelista on tul-
lut viime vuosina Oulun seudun 
kuulovammaisille tärkeä kohtaa-
mispaikka. Siellä vietetään muun 
muassa viittomakielisiä jumalan-
palveluksia säännöllisesti.

RIITTA HIRVONEN

Kuurojen pappi Urpo Luokkala keskusteli viime 
viikolla Oulussa keskustan seurakuntatalolla 
Hyvä tietää -luennolla Jaani Ohtosen kanssa. 
Diakoniatyöntekijä Anne-Mari Kyllönen pui 
ajankohtaisia asioita Anna-Leena Lahdenperän 
kanssa.

Kuurot kyselevät 
huolestuneena, 
tulevatko he 
ymmärretyksi ja 
ymmärtävätkö he, 
mitä tulkki viittoo.

Anne-Mari Kyllönen
kuulovammaistyön diakoni

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



4 5   Nro 35     23.–30.10.2014    Nro 35     23.–30.10.2014

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Kirkoilla merkittävä rooli Hongkongin tapahtumissa
Kristityillä ja kirkoilla on 
suuri rooli Hongkongin 
mielenosoituksissa, 
kertoo kansainvälinen 
media. Protestit 
alkoivat, kun Kiina 
lupasi alueelle suorat 
kansanvaalit vuodeksi 
2017.  Ehdokaslista olisi 
kuitenkin Kiinan ennalta 
hyväksymä, mikä suututti 
demokratiaa vaativat 
aktivistit. 

Muun muassa Wall Street 
Journal -lehti kertoi 
jokin aika sitten, et-
tä jotkut Hongkon-

gin demokratialiikkeen johtajis-
ta ovat kristittyjä. Samoin monet 
kirkot tukevat mielenosoittajia. 

Mielenosoitukset aloittaneet ta-
hot eli opiskelijaliitot sekä Oc-
cupy Central -liike ovat kuiten-
kin monenkirjavia jäsenistöltään 
eikä kristillisyyden tai kristitty-
jen roolia ole nostettu sieltä kä-
sin esille. 

Käsittääksemme mikään Hong-
kongin kirkoista tai seurakunnista 

Viides vaalikysymys:  

Mistä säästäisit
seurakuntien toiminnassa?
Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 27.10. 
Muista mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa. 

Viikon 
vaali-

kysymys
?

Lehden mukaan kirkoilla on 
hiljainen, mutta merkittävä roo-
li, sillä ne tarjoavat muun muas-
sa ruokaa ja suojaa mielenosoit-
tajille.

Kysyimme Hongkongissa toimi-
vilta Suomen Lähetysseuran edus-
tajilta kristittyjen merkittävästä 
osuudesta mielenilmauksissa. 

Kysymyksiin vastasivat  alue-
päällikkö  Jan-Eerik Leppänen ja 
tiedottaja Upu Leppänen.

Miksi juuri kristittyjä on demo-
kratiakamppailun johdossa? 

Emme usko, että kristitty-
jen merkittävä osuus demokra-
tialiikkeen johtajien parissa oli-
si sattumaa. Jeesuksen osoitta-
ma lähimmäisenrakkaus ja väki-
vallaton mielenilmaisu ovat saat-
taneet olla yksittäisten johtajien 
henkilökohtaisia esikuvia demo-
kratiapyrkimyksissä.

Jeesuksen osoittama 
lähimmäisenrakkaus 
ja väkivallaton 
mielenilmaisu ovat 
saattaneet olla 
yksittäisten johtajien 
henkilökohtaisia 
esikuvia demokratia-
pyrkimyksissä.

Kun yhteiskunta karsii 
palvelujaan, kirkon on 
vastattava ihmisten 
hätään, toteavat 
seurakuntavaalien 
ehdokkaat.
 
Yhteiskunnan ei pitäisi karsia 
palveluja heikoimmissa asemis-
sa olevilta. Kun se valitettavasti 
kuitenkin näyttää niin tekevän, 
on hyvä, että on olemassa kirkon 
auttavaa kristillistä lähimmäi-
senrakkautta.  Seurakunnan toi-
minnan on hyvä perustua Jeesuk-
sen ohjeeseen rakasta Jumalaa yli 
kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi.

Timo Hakkarainen, Siikalatva
Seurakunnan puolesta 

Seurakunnan ja kirkon ensisijai-
nen tehtävä on sanan julistami-
nen sekä sakramenttien oikea ja-
kaminen. Nämä on esisijaises-
ti hoidettava. Jos on varoja ja re-
sursseja niin hoidetaan muitakin 
lähimmäisen auttamiseen liitty-
viä tehtäviä.

Yrjö Leinonen
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Toimivat seurakuntalaiset (TS)

Kun arvot kovenevat ja ns. kes-
tävyysvajepuhe lisääntyy, täytyy 
kirkon muistuttaa yhteiskuntaa 
ihmisarvosta, tasa-arvosta ja vä-
littämisestä. Valtiovalta ei kuiten-
kaan saa ulkoista ydintehtäviään 
hyväntekeväisyyden varaan.

Tuula Okkonen, Karjasilta,
Elävä Seurakunta - Lähellä Ihmistä (ESLI)

Ei Oulujoen seurakunta voi ottaa 
kannettavakseen Oulun kaupun-
gin säästöjä tai niiden seurauksia.
Sen sijaan lähimmäistä ei saa jät-
tää pulaan. Avun antaminen yl-
lättävissä, välttämättömissä tapa-
uksissa on tarpeellista. Diakonia 
tekee hienoa työtä.

Hannu Tarvas
Oulujoki, Katse

Kirkon taloudellisen tuen tulee 
auttaa hetkellisesti pahimmassa 
tilanteessa olevia. On muistetta-
va, että myös seurakuntien tulot 
pienenevät suuresta työttömyy-

destä johtuen. Seurakunnan toi-
mintaa tulisi ohjata syrjäytymis-
tä estävään toimintaan ja yrittää 
saada syrjäytymisvaarassa olevia 
henkilöitä mukaan toimintaan, 
mutta tietenkin vapaaehtoisuu-
den periaatteella.

Pirjo Bastman
Oulujoki, Katse

Kirkkohan on aina tehnyt dia-
koniatyötä ja jatkaa varmasti 
eteenpäinkin. Toinen puoli asi-
aan on, kun kirkon verotulot ja 
yhteisöverotulot  pienenevät, pi-
täisikö valtion lisätä avustusta 
kirkolle, koska kirkko hoitaa val-
tion puolesta hautatoimen ja vä-
estökirjanpidon?

Sirkka-Liisa Myllylä
Oulun Tuomiokirkkoseurakunta
Toimivat seurakuntalaiset (TS)

Kirkko on aina ollut merkittä-
vä osa jopa näkymätöntä palve-
lua lähellä ihmistä. Toisin sanoen 
sekä työntekijöiden että vapaaeh-
toisten työpanos on täyttämässä 
muun yhteiskunnan heikosti tai 
kokonaan hoitamattomia palve-
luja etenkin diakonian, lapsi- ja 
nuorisotyön saroilla. Tätä asi-
aa olisi hyvä enemmänkin tuo-
da esille.

Jaakko Okkonen, Kempele
Kempeleen kokoomusyhdistykset

Kirkon tulee toimia yhteiskun-
nassa ennen kaikkea Jumalan 
sanan mukaisesti omientunto-
jen herättäjänä. Evankeliumi va-
kuuttaa, kun kristittyinä toimim-
me siellä, missä hätä on suurin. 
Luterilainen uskonpuhdistus oh-
jasi vaikuttamaan myös yhteis-
kunnallisesti, mutta kirkon dia-
konia auttaa ilman ehtoja, byro-
kratiaa ja ahdistuneiden ihmisten 
nöyryyttämistä.

Arto Kouri, Kiiminki
Elävä seurakunta – lähellä ihmistä (ESLI)

Yhteinen laulu rakentaa rauhaa

ei ole yhteisönä johtamassa demo-
kratialiikettä, vaan kaikki mielen-
osoituksiin osallistuneet ovat mu-
kana yksityishenkilöinä. 

Näkyvätkö mielenosoitukset Lä-
hetysseuran työssä Hongkongissa?

Mielenosoitukset ovat näky-
neet Lähetysseuran työssä Hong-

kongissa siten, että yhteistyökirk-
komme ja teologisen seminaarin 
henkilökunnasta ja opiskelija-
kunnasta osa on ollut aktiivisesti 
mukana mielenosoituksissa. Pää-
tös osallistua mielenosoituksiin 
on kuitenkin ollut jokaisen itsen-
sä harkittavissa.

Seurakunnat palvelevat 
avustuksilla ja toiminnalla

– Kun laulamme yhdessä, 
opimme tuntemaan 
toisemme. Sen jälkeen 
meidän on vaikeampi 
ryhtyä sotimaan 
toisiamme vastaan, 
venäläinen kuoronjohtaja 
Elena Savikina uskoo.

Jos maailmaan halutaan rau-
haa, musiikkia on vietävä ra-
jojen yli. Sitä on annettava 
lahjaksi kaikille. 

– Jumala siunaa, jos teemme 
näin, pietarilainen muusikko, In-
kerin kirkon kuoronjohtaja Ele-
na Savikina sanoo vieraillessaan 
Oulussa.

Savikina uskoo, että laulavat 
lapset voivat olla rauhantekijöitä.

– Lapsille on tarjottava kon-
takteja maan rajojen yli, jotta he 
voivat tehdä maapallon nykyis-
tä ystävällisemmäksi meille kai-
kille.

Isoilla käden liikkeillä puhet-
taan voimistava Elena Savikina 
liikuttuu puhuessaan kotimaan-
sa ja Ukrainan välisestä kriisistä.

Maailmassa on juuri nyt pal-
jon ongelmia. Monen ihmisen 
elämä on huonoa. Lapset ovat 
meidän mahdollisuutemme pa-
rempaan tulevaisuuteen, Saviki-
na puhuu kyyneleet silmissä.

EU-hanke poiki
ystävyyssuhteita
Pietarin Pyhän Annan kirkon 
lahjakas, useita kuoroja johta-
va Elena Savikina kävi Oulussa 
lokakuun alussa. Hän osallistui 
muun muassa Oulun hiippakun-
nan kirkkomusiikkipäiville, mut-
ta ennen kaikkea hän tapasi ou-
lulaista ystäväänsä Anna Haan-

pää-Vesenterää, joka  on Oulu-
joen seurakunnan lapsikuoron 
aCorden johtaja. Elena oli muka-
na kuoron harjoituksissa.

Naiset tutustuivat toisiinsa vii-
me kesänä Saariselällä, jossa vie-
tettiin ekumeenista Sound of Ba-
rents Music -lastenleiriä.

Tievatuvalla kohtasivat kuo-
ronjohtajien lisäksi myös lap-

sikuorot Barents-maista, kuten 
Suomesta, Venäjältä ja Ruotsista.

Elena Savikina muistelee ke-
säkuista leiriä hymy kasvoillaan.

– Anna ei halunnut ensi al-
kuun puhua minulle, koska meil-
lä ei ollut yhteistä kieltä. Onnek-
si suomalaislapset olivat An-
naa rohkeampia, venäläisystä-
vä kiusoittelee ystäväänsä, jonka 

kanssa hän saapui yhdessä Rau-
han Tervehdyksen haastatteluun.

Rauha edellyttää
tuntemista
Elena kehuu vuolaasti Annan 
aCorde-kuoroa ja kertoo, miten 
hienoa hänelle itselleen oli Saa-
riselällä yhdistää jumalanpalve-
luksessa oululaiskuorolaiset hä-

nen omaan lapsijoukkoonsa vah-
vistamaan laulua.

– Lapset eri maista saavat mu-
siikista valoa elämäänsä, ja sitä 
iloa he jakavat toisilleen ja kuu-
lijoilleen esiintyessään yhdessä.

– Rauhan syntymiseksi ei riitä 
se, että maiden hallitukset solmi-
vat kontakteja. Myös meidän ta-
vallisten ihmisten on tutustutta-

va toisiimme. Kun ystävystymme 
– laulamme yhdessä – meidän on 
vaikea sotia toisiamme vastaan, 
hän sanoo.

Elena Savikina odottaa jo in-
nokkaasti aCorden kuoron vie-
railua Pietariin. Joko joulu-
na? hän kysyy lämpimästi Anna 
Haanpää-Vesenterältä.

– Venäläiset rakastaisivat tei-
dän kuoroanne ja musiikkianne, 
pietarilaisystävä lupaa.

Kuka ja ketkä tätä
eripuraa haluavat?
Matka Pietariin on elänyt jo kuu-
kausia aCorde-kuoron suunnitel-
missa. Anna Haanpää-Vesenterä 
kertoo, että Ukrainan kriisi on vä-
hentänyt hänen innostustaan vie-
dä lapsikuoro Venäjälle. Olisiko 
matka aivan varmasti turvallinen?   

Elena Savikina rohkaisee ystä-
väänsä.

– Tulkaa, tulkaa. Venäjä ei ole 
lopultakaan niin outo maa, hän 
sanoo.

Elena palaa tapahtumiin Venä-
jän ja Ukrainan välillä.

– Minä en tunne ketään, joka 
kehuisi tätä kriisiä.  Heitäkin on, 
toki ymmärrän sen.

– Tiedämmekö me tavalliset 
kansalaiset Venäjällä ja Ukrainas-
sa, mitä kaikkea maittemme vä-
lillä tapahtuu tällä hetkellä? Eh-
kä emme, hän miettii.

– Sotilaiden ja siviilien kuole-
mat ovat hirvittäviä. Hallitukset 
saattavat tarvita konflikteja, mut-
ta tarvitsemmeko me muut?

Kiistat eivät ole Jumalas-
ta, rakastaminen on
Kriisi Euroopassa koskee lä-
heltä myös Elenan omaa per-
hettä. Osa hänen ja hänen 
miehensä, Inkerin kirkon pas-
torin Mikhail Savikin sukua 
elää Ukrainan puolella. Ta-
pahtumat hiertävät perheiden 
välejä.

Elena Savikinan ajatuksissa 
rauhalle on mahdollisuus sil-
loin, että ihmiset lakkaavat ja-
ottelemasta maansa asukkai-
ta eri leireihin. Miksi Ukrai-
nan ja Venäjän kriisissä koros-
tuu koko ajan puhe siitä, ket-
kä ovat ukrainalaisia ja ketkä 
venäläisiä? 

– Miksi kaikki eivät ole vain 
yhtä samaa joukkoa, saman 
maan kansalaisia?

– Riidat eivät ole Jumalasta. 
Jumalasta on laulaminen, kä-
veleminen, rakastaminen. Me 
voimme yrittää rakastaa toi-
siamme, jospa onnistuisim-
me siinä.

Toiveissa matkustaa
moniin maihin
Elena kertoo toivovansa vie-
railua myös muualle kuin Suo-
meen. Saariselällä hän tutus-
tui Luulajassa asuviin ruotsa-
laislapsiin.

– Nyt pitäisi toimia, eikä 
vain odottaa. Parempi maail-
ma syntyy tekemällä. 

– Uskon, että minä ja Anna 
voisimme tehdä paljon hyvää 
yhdessä. Me voisimme liittää 
kuoroja eri maista yhteen, Ele-
na Savikina hehkuttaa.

RIITTA HIRVONEN

Keräysjohtaja: 
Upea 
yhteisvastuu
Suomalaiset lahjoittivat Yh-
teisvastuukeräykselle tänä 
vuonna 3 944 588,33 euroa. 
Varoilla parannetaan saatto-
hoitoa Suomessa ja turvataan 
ihmisoikeuksia Guatemalassa.

Yhteisvastuun keräysjohta-
ja Tapio Pajunen toteaa tulok-
sen olevan upea.

– Kampanjan nostattaman 
vilkkaan keskustelun seu-
rauksena palvelujen puutteis-
ta ja hoidon saatavuuden sat-
tumanvaraisuudesta on tultu 
paremmin tietoisiksi. Useil-
la alueilla on jo käynnisty-
nyt uusia saattohoidon kehit-
tämishankkeita. Myös saatto-
hoidon osuutta alan koulutuk-
sissa tullaan lisäämään. 

Yhteisvastuuvaroin luo-
daan valtakunnallinen saat-
tohoidon osaamisverkosto. 
Keräyksen tuotolla kuolevien 
parissa työskenteleville järjes-
tetään saattohoitokoulutusta 
sekä perustetaan saattohoidon 
tuki- ja neuvontajärjestelmä 
ammattihenkilöstön sekä po-
tilaiden ja omaisten tarpeisiin.

Ateistipuhe 
loukkasi 
pitkään
Tuoreessa elämäkertakirjas-
sa Elisabeth Rehn kertoo, mi-
ten paljon kahdenkymmenen 
vuoden takainen Jeesus-kysy-
mys ja hänen uskonsa epäile-
minen loukkasivat häntä. 

Vuoden 1994 presidentin-
vaaleissa Rehn pääsi toisel-
le kierrokselle Martti Ahti-
saaren kanssa. Vaalikampan-
jan loppuvaiheilla Rehnin us-
konnollisista käsityksistä nou-
si julkinen häly.

Kun kampanjatilaisuudes-
sa kysyttiin Rehnin uskon-
nollisesta vakaumuksesta, hän 
vastasi, että hänellä ei ole var-
muutta historiallisen Jeesuk-
sen olemassaolosta

Rehniä syytettiin ateistiksi 
ja kirkon opeista piittaamat-
tomaksi. 

– Tämä oman uskon ky-
seenalaistaminen, henkilö-
kohtaisista henkilökohtaisin 
asia, satutti eniten kampan-
ja-aikana, Rehn tunnustaa  
Johanna Vesikallion kirjoit-
tamassa elämäkerrassa Lillan 
– Elisabet Rehnin epätavalli-
nen elämä.

Venäläistä Elena Savikinaa (oikealla) ja 
oululaista Anna Haanpää-Vesenterää yhdistää 
musiikki. Molemmat naiset uskovat siihen, 
että ruohonjuuritason rauhantyötä on tutustua 
ihmisiin eri maista ja ystävystyä heidän 
kanssaan rohkeasti.

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

Tekeekö Lähe-
tysseura jotain 
tilanteeseen liit-
tyvää?

Hongkon-
gissa kump-
panimme ovat 
keskustelleet protestiliikkees-
tä Lähetysseuran kanssa avoi-
mesti. Osa kumppaniemme 
paikallisesta henkilökunnas-
ta osallistuu mielenosoituksiin 
ja monet kannattavat demokra-
tialiikettä, mutta käsittääksem-
me kukaan kumppaneistamme 
ei ole merkittävässä roolissa pro-
testiliikkeessä, edes yksityishen-
kilöinä.

Voitteko arvella, mitkä ovat 
kristittyjen mielenosoittajien 
motiivit? 

Kristityillä mielenosoittajilla 
voi olla monia syitä toimintaan-

sa ja varmasti toive tasa-arvoises-
ta tulevaisuudesta on yksi niistä 
motivaatioista.

Voiko kristinuskon ja kristitty-
jen asema Kiinassa ja Hongkon-
gissa heiketä mielenosoitusten 
myötä?

Pidämme sitä epätodennäköi-
senä, sillä mielenosoittajien taus-
tat ovat hyvin erilaisia. Kristinus-
ko ei ole ollut merkittävästi esillä 
paikallisessa mediassa tai julki-
sessa keskustelussa Hongkongis-
sa tai manner-Kiinassa.

PEKKA HELIN

w w w. sxc . hu

Hongkongissa on protestoitu jo viikkoja. Tämä näkymä on ajalta ennen mellakoita.
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Kairoksen tapahtumia
Kairoksen alkutalven leirit tarjoavat tukevaa Sanaa, rentoa 
retkeilyä, makoisia ruokia ja virkistävää saunomista. 

21.–23.11.  Nainen kaamoksen valossa – Naistenpäivät.   
  Leena Broman, Elvi Virkkala, musiikki Minna  
  ja Jussi Pyysalo.
Ma 24.11.   klo 19 Hiljaa edessäsi, Minna ja Jussi Pyysalon  
  konsertti. 10 € / 5 €.
24.–29.11.  Hiljaisuuden kosketus – Kairoksen 40 v.   
  juhlakaamos. Elvi Virkkala, Kari Hämäläinen.
29.11.–5.12. Israel Jumalan pelastushistoriassa. Raama-  
  tusta ja historiasta nousevia näkökulmia.   
  Olli ja Johanna Seppänen.
5.–10.12.   Matka Valoon – Kairoksen Krito-viikko ja   
  konsertteja. Ulla Halttunen, Aila Kujanpää ja  
  Kari Hämäläinen.
La 6.12.   klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus.  
  Ulla Halttunen, kapteeni evp. Olli Seppänen.
La 6.12.   klo 18 Jouluna Jumala syntyi, Minna ja Jussi   
  Pyysalon joulukonsertti. 15 € / 5 €.
Su 15.12.   klo 19 Lapin joulu -konsertti. Ann-Sofie Ailovuo  
  (sopraano), Annika Mikkola (piano). 15 € / 5 €.
10.–19.12.   Hiljenny jouluun. Täysihoito, mutta retket luon-  
  toon omatoimisesti. Kari Hämäläinen, 
  Auli Narkilahti, Juho Kotiaho.
Nyt on hyvä aika varata myös talven 2015 hiihtoleirit 
täysihoidolla. Lämpimästi tervetuloa!

Hautauspalveluja

Paulus Pikkarainen 
hyppäsi seurakunnasta 
jalkapallon pariin

Paulus Pikkarainen jäi loka-
kuun alussa vuoden virka-
vapaalle Kempeleen seura-
kuntapapin työstä ja siirtyi 

jalkapalloseura AC Oulun myyn-
tijohtajaksi.

Ne, jotka eivät tunne Pikka-
raista, voivat ihmetellä alanvaih-
toa. Papin ja myyntimiehen teh-
tävät kuulostavat erilaisilta.

– Kun minulle tuli mahdol-
lisuus tehdä harrastuksesta työ, 
en voinut olla tarttumatta siihen, 
Pikkarainen perustelee.

Hän vastaa AC Oulun yri-
tysyhteistyöstä ja hankkii uusia 
kumppaneita. Seuralla on nyt yli 
80 yhteistyökumppania.

Tuore myyntijohtaja ei näe ris-
tiriitaa uuden pestin ja papin teh-
tävien välillä.

– Raha ei ole tärkein päämää-
rä, vaan se on välttämätöntä toi-
minnan onnistumiseksi. Tär-
keintä on se, että meillä olisi me-
nestyvä jalkapalloseura ja saisim-
me nauttia hyvätasoisesta jalka-
pallosta myös Oulussa.

Ilman yhteistyökumppanei-
ta jalkapalloseura ei voisi toimia.

Pappi siirtyi AC Oulun palvelukseen
Pappisidentiteetti 
on minulle sellainen, 
että ajattelen 
itseni ennen 
kaikkea kristittynä. 
Kristillisyys säilyy, 
teenpä työkseni mitä 
tahansa.

Paulus Pikkarainen

– Haluan, että Oulussa pelat-
taisiin jälleen AC Oulun väreissä 
Veikkausliigaa.

Hän uskoo uudenlaiseen 
markkinointi- ja myyntityöhön.

– Myyntitykkien ja pikavoit-
tojen hankinnan aika on urhei-
lussa ohi.

Enää ei puhuta sponsoreis-
ta, vaan yhteistyökumppaneista. 
Nyt haetaan malleja, jotka hyö-
dyttävät sekä urheiluseuraa että 
yritystä.

Papin tausta kiinnostaa
jalkapallopiireissä
Työkaverit Kempeleen seurakun-
nassa suhtautuivat Pikkaraisen 
alanvaihtoon kannustavasti. Tu-
tut tiesivät hänen jalkapallotaus-
tansa ja rakkautensa lajiin.

– Työkaverit reagoivat, että 
vihdoinkin Paulus saa tehdä jo-
tain jalkapallon parissa.

Onhan hän pelannut jalkapal-
loa yli 20 vuotta. Hän aloitti alle 
10-vuotiaana Muuramen Yrityk-
sessä, pelasi sen jälkeen aladivisi-
oonissa Jyväskylässä ja Helsingis-
sä ja pelaa edelleen Oulussa vii-
tosdivisioonassa.

– Olen pelannut vain aladi-
vareissa. Vuoden kun menevät 
eteenpäin, tasoni vain laskee en-
tisestään.

Pikkarainen on myös valmen-
tanut junioreja ja ollut mukana 
AC Oulun vapaaehtoistoimin-
nassa.

– Laji ja seura ovat tuttuja, 
mutta työ on uutta ja erilaista.

Urheilupiireissä pappitaustai-
seen myyntimieheen on suhtau-
duttu hyvin.

– Ihmiset ovat olleet tosi kiin-
nostuneita taustastani.

Kristillisyys säilyy
missä työssä tahansa
Pikkarainen ehti työskennellä 
Kempeleen seurakunnassa vajaat 
neljä vuotta.

Sitä ennen hän toimi vuoden 
Mikaelin seurakuntapappina 
Helsingissä.

Muuramessa Jyväskylän lähel-
lä varttunut Pikkarainen valmis-
tui teologian maisteriksi Helsin-
gin yliopistosta vuonna 2009.

Ouluun hän muutti niin ikään 
Muuramesta kotoisin olevan vai-
monsa opintojen perässä.

– Hyvin olemme Pohjois-Poh-
janmaalla viihtyneet.

Aivan kokonaan Pikkarainen 
ei ole papin työtä jättänyt. Hän 
käy yhä opiskelijailloissa puhu-
massa ja tekee satunnaisesti kir-
kollisia toimituksia ammattitai-
don ylläpitämiseksi.

– Pappisidentiteetti on minulle 
sellainen, että ajattelen itseni en-
nen kaikkea kristittynä. Kristil-
lisyys säilyy, teenpä työkseni mi-
tä tahansa.

Hän toivoo, että hänen ratkai-
sunsa rohkaisee muitakin pappe-
ja näkemään, että pappien am-
mattitaitoa arvostetaan. Papeilla 
on paljon annettavaa ja erilaista 
osaamista.

– Toivon, että voin tältäkin 
paikalta olla rakentamassa kirk-
koa ja viemässä evankeliumia 
eteenpäin. Pääsen ensimmäistä 
kertaa katsomaan kirkkoa ulkoa- 
päin.

Pikkaraisella ei ole herätyslii-
ketaustaa, vaan hän on kansan-
kirkon kasvatti, joka sai kristil-
lisen kasvatuksen lapsuudenko-
dissaan.

– Olen saanut paljon omasta 
kotiseurakunnasta Muuramesta, 
missä rohkaistiin omana itsenä 
olemiseen, itseensä luottamiseen 
ja iloiseen kristillisyyteen.

HELI VÄYRYNEN

Pikkarainen aloittaa Rauhan 
Tervehdyksen uutena kolumnistina 
tässä lehdessä (sivu 2).

H e l i  Väy r y n e n

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

• 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

Suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi ■  KULJEN
KANSSASI
Laajin valikoima Raamattuja ja uusia tuotteita!

 ■ KULJEN KANSSASI –riipus   
Kaksiosainen, hopeinen riipus, jonka osat sopivat upeasti yhteen.   
Anna toinen riipus läheiselle ystävälle. 49 €      UUUTUUS!  

  

Pipliakauppa.fi  
uudistuu
lokakuussa!

 ■ LÄPPÄKIRJA
Hauska tapa oppia Raamattua. 15 €
Myös App Storesta.

 ■ SUOMI-ENGLANTI
Lahjaksi tai opiskeluun. Viisi tyylikästä  
kansivaihtoehtoa. 35 €

Sirkka-Liisa 
Myllylä
palvelukeskuksen johtaja, 
eläkkeellä

Numero tuomiokirkkoseura-
kunnan seurakunta-
neuvoston vaalissa

Numero yhteisen 
kirkkoneuvoston 
vaalissa

73

22
Toimivat Seurakuntalaiset,
www.toimivat-seurakuntalaiset.fi
Oulun Tuomiokirkkoseurakunta

Seurakuntavaalit ovat jo lähellä. 
Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvässä seurakunta-
lehdessä on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.
Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Pirjo Teva, puh 020 754 2284, gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Yksikään insinööri ei osal-
listunut Oulun Karjasil-
lan seurakunnan ICT-alan 

työttömille järjestettyyn keskus-
teluiltaan viime viikon torstaina.

Seurakunta halusi tarjota tu-
keaan tieto- ja viestintäteknolo-
gia-alan murroksessa.

Karjasillan seurakuntapasto-
ri Satu Kreivi-Palosaari ei petty-
nyt, vaikkei ketään tullut paikalle.

– Kirkon on tärkeä olla saata-
villa ja viestiä siitä, vaikkei tilai-
suudelle juuri nyt ollutkaan tar-
vetta, Kreivi-Palosaari sanoo.

Vaikka erillinen keskustelu-
tilaisuus ei vetänyt, Karjasillan 
seurakunta on edelleen kuulolla.

Seurakunta voi esimerkik-

Seurakunta tarjoaa yhä tukea insinööreille

si räätälöidä alan insinööreille 
omaa toimintaa, jos sellaiseen il-
menee tarvetta.

– Toivon, että ihmiset ottaisi-
vat yhteyttä meihin, jos he halua-
vat puhua tai heillä on ideoita yh-

teisestä toiminnasta, Kreivi-Palo-
saari vinkkaa.

Yhteyttä voi ottaa vaikka seu-
rakunnan kirkkoherraan, dia-
konissaan tai pappiin.

– Jos joku haluaa kaveriporu-
kan kanssa järjestää juttelutuo-
kion, voimme sellaiseenkin tul-
la mukaan.

Seurakunnat ovat pitkään teh-
neet töitä työpaikoilla ja työttö-
mien parissa, myös Oulussa.

– Kirkolla on sanottavaa ja nä-
kökulmaa siihen, että ihmisen ar-
vo on enemmän kuin hänen työ-
suorituksensa.

HELI VÄYRYNEN

Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon ja Suomen or-
todoksisen kirkon valtuus-
kunnat neuvottelivat teolo-

giasta Oulussa tällä viikolla. 
Kahdennettoista ekumeeni-

set neuvottelut olivat teemal-
taan "Kansankirkko teologisena 
ja käytännöllisenä kysymyksenä".

Ortodoksisen kirkon valtuus-
kuntaa johti piispa Arseni. Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon valtuuskuntaa johti Mikke-
lin piispa Seppo Häkkinen.

Piispan mukaan kansankirk-
koajatuksella voidaan ymmär-
tää kirkon tehtävää työskennellä 
kaikkia varten. Kirkko pitää tar-
jolla sanomaansa ja toimii esi-
merkiksi diakonisesti apua tar-
vitsevien hyväksi. Evankeliumi 
on tarkoitettu kaikille eikä vain 
pienelle uskovien ydinjoukolle.

Seppo Häkkinen kertoo, että 
neuvottelut käytiin muun muassa 
siksi, että Suomen evankelis-lu-
terilaisen ja ortodoksisen kirkon 
toimintaympäristöt ovat muuttu-
neet. Kirkoista eroaa paljon väkeä 

Luterilaiset ja ortodoksit  
neuvottelivat Oulussa

ja yhteiskunta maallistuu.
Tässä tilanteessa on syytä 

pohtia, mikä kirkko on. 
– Jumalan asettama yhteisö, 

piispa itse vastaa kysymykseen. 
Piispan mukaan on myös 

mietittävä miten voitaisiin yh-
dessä todistaa Kristuksesta.

Häkkinen kertoo, että natio-
nalismi nostaa päätään maail-
malla. Siksi on hyvä muistut-
taa, että Kristuksen kirkko on 

kansalliset ja etniset rajat ylittä-
vä yhteisö.

Suomen kansankirkkojen neu-
vottelut liittyvät kansainväliseen 
ekumeeniseen keskusteluun kir-
kon olemuksesta ja identiteetistä. 

Kansankirkkojen neuvotte-
lut tuovat kortensa kekoon tähän 
keskusteluun.

PEKKA HELIN

Kirkon on tärkeä 
olla saatavilla ja 
viestiä siitä, vaikkei 
tilaisuudelle juuri 
nyt ollutkaan 
tarvetta.

Satu Kreivi-Palosaari  
seurakuntapastori

Suomen evankelis-
luterilaisen ja 
ortodoksisen kirkon 
toimintaympäristöt 
ovat muuttuneet. 
Kirkoista eroaa 
paljon väkeä ja 
yhteiskuntamme 
maallistuu.

Seppo Häkkinen
Mikkelin piispa

Paulus Pikkarainen on pelannut jalkapalloa yli 20 vuotta. – Kun minulle tuli mahdollisuus tehdä harrastuksesta työ, en voinut olla tarttumatta siihen, papin työstä virkavapaalle jäänyt Pikkarainen sanoo.
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Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa:
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto, Isokatu 17, 27.–31.10. klo 9–18
Raksilan Prisma, Tehtaankatu 5, 27.–28.10. klo 15–20 
Oulun Diakoniaopiston ja Diakin kirjaston aula (3. krs.) Uusikatu 46, 27.10. klo 12–14 
Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24, 27.10. klo 13–15 
Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2, 28.–29.10. klo 16–19
OSAO Myllytullin yksikkö, Isokatu 1 (pääsisäänkäynnin aula), 27.10. klo 9–11
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio, Maunonkatu 1, 29.10. klo 11–13
Limingantullin Prisma, Nuottasaarentie 1, 29.–31.10. klo 15–20 
Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71, 30.–31.10. klo 16–19
Pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, 27.–28.10. ja 30.10. klo 15–18 sekä 31.10. klo 13–16
Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3, 30.10. klo 11–13

Haukiputaan seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 10, Haukipudas 27.–31.10. klo 9–18
S-market Kello, Kissankuja 2, Kello 27.10. klo 15–18
Haukiputaan lukio, Länsituuli 1, Haukipudas 28.10. klo 11–13
Martinniemen seurakuntakoti, Repolantie 2, Martinniemi 28.10. klo 16–18 
Oulun Seudun Ammattiopiston Haukiputaan yksikkö, 
Asemakyläntie 5, Haukipudas  29.10. klo 11–13 
K-Supermarket Revontori, Revontie 8, Haukipudas 30.10. klo 13–15 ja 31.10. klo 15–18

Karjasillan seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39, 27.–31.10. klo 9–18
Caritas-koti 27.10. klo 9–13
Kastellin monitoimitalo 27.10. klo 10–14
Kodin1, Paljekuja 5, 27.10. klo 14–19
Sale Mäntylä, 27.10. klo 15–19
OSAO ja OAMK Kontinkangas, Louhen aula, Kiviharjuntie 8, 28.10. klo 10–14
Lääketieteellinen tk, ruokala, Aapistie 5, 28.10. klo 10–14
K-market Värttö 28.10. klo 15–19
Tokmanni Jukola 28.10. klo 15–19
OAMK Kaukovainio, pääaula, Kotkantie 1, 29.10. klo 10–14
Sale Maikkula 29.10. klo 15–19
K-citymarket Kaakkuri 29.10.–31.10. klo 15–19
OSAO Kaukovainio, 2A:n pääaula, Kotkantie 2, 30.10. klo 10–14
Kaukovainion kappeli, kirkkosali, 30.10. klo 15–19
S-market Kastelli 31.10.2014 klo 15–19

Kiimingin seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Kirkonniementie 6 A, 27.–31.10. klo 9–18
ABC-asema/S-Market, Kauppareitti 2, 27.–31.10. klo 10–18
Jäälin K-Market, Keskuspisto1, 27.–31.10. klo 10–18
Kiimingin lukio, Urheilutie 12, 30.10. klo 11–14

Oulujoen seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Koivumaantie 2, 27.–31.10. klo 9–18 
Yli-Iin seurakuntapiirin toimisto, Kirkkokuja 4, 27.–31.10. klo 9–18
Ylikiimingin seurakuntapiirin toimisto, Harjutie 5, 27.–31.10. klo 9–18
Ruskon Citymarket, Laakeritie 4, 27.–31.10. klo 16–20
Sanginsuun seurakuntatalo, Sanginsuuntie 59, 27.10. klo 14–17
Laanilan koulu, Hintantie 66, 28.10 klo 12–15

ÄÄNESTYSAUTON AIKATAULU:
Vepsän koulu, Kokontie 26, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 10–11
Ylivuoton kylä, Vuoton Joutsen, Puolangantie 2415, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 11.30–12.30
Alavuoton koulu, Alavuotontie 1151, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 13–14
Jokikokon koulu, Jokikokontie 70, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 14.30–15.30
Nuorittan nuorisoseurantalo, Nuorittantie, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 16–17
Pohjoiskulman koulu, Somerovaarantie 22, 91310 Arkala, 28.10. klo 10–11
Joloksen koulu, Kouluraitti 15, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 11.30–12.30
Mammuttihirsi, Ouluntie 972, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 13–14
Vesaisen patsas, Vesala, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 14.30–15.30
Yli-Tannilan toimitalo, Laaksolantie 11, 91240 Tannila, 29.10. klo 9–09.45
Tannilan koulu, Matkavaarantie 13, 91240 Tannila, 29.10. klo 10–11
Leuvan Kylätalo, Leuvantie 1262, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 11.30–12.15
Hirvelä/Räinä, Pahkalantie 1511, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 12.45–13.30
Ryhmäperhepäiväkoti, Jakuntie 6, 91210 Jakkukylä, 29.10. klo 14–15
Jakkukylä Ry, Maalismaantie 1020, 91210 Jakkukylä, 29.10. klo 15.30–16.30
Maalismaan koulu, Pottutörmäntie 70, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 17–18
Metsolanhovi, palvelutalo, Mäkituvantie 1, 90650 Oulu, 30.10. klo 13.30–14.30
Heikkilänkankaan koulu, Kyytipojantie 2, 90310 Oulu, 30.10. klo 15–16

Oulunsalon seurakunnassa:
Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Vattukuja 2, 27.–31.10. klo 9–18
Salonpään koulu, Keskipiirintie 9, 27.10. klo 14–18
Niemenrannan koulu, Nuottamiehentie 1, 28.10. klo 14–18
Oulunsalon lukio, Mäntypellonpolku 10, 29.10. klo 9–13
Oulun lentokenttä, Lentokentäntie 720, 29.10. klo 14–18
Oulunsalon kirjasto, Karhuojantie 2, 30.10. klo 14–18 ja 31.10 klo 14–18

Tuiran seurakunnassa:
Kirkkoherranvirastossa, Myllytie 5, 27.–31.10. klo 9–18
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3, 28.–30.10. klo 16–19
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3, 30.–31.10. klo 16–19
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2, 27.–28.10. klo 16–19
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86, 29.–30.10. klo 16–19
K-Supermarket Välivainio, Revonkuja 2, 29.–31.10. klo 16–20
Prisma Linnanmaa Oulu, Kauppalinnankuja 1–3, 27.–31.10. klo 14–20
S-Market Pateniemi, Väliahontie 62, 28.–29.10. klo 16–20
Sale Toppila, Paakakatu 2, 27.–28.10. klo 16–20
K-Market Ritaharju, Rita-aukiontie 2, 30.–31.10. klo 16–20
Kaijonharjun kirjasto, Kalevalantie 5, 27.–28.10. klo 14–18
Oulun yliopiston keskusaulan tila luentosali L2:n edessä 28.10. ja 30.10. klo 9–15
Pateniemen lukio 28.10. klo 11–13
Normaalikoulun lukio 29.10. klo 11.30–13
Merikosken lukio 30.10. klo 12–13

Ennakkoäänestys Oulussa 27.–31.10.

Leikkaa talteen!

KATSE KOHTAA 
ARJESSA

Oulujoen seurakunta Karjasilta Tuira

VALITSE SEURAKUNTASI KATSE -LISTALTA KESKUSTALAISTA, VASTUULLISTA SITOUTUMISTA
Kokemusta olemme saaneet valtuuston, seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja erilaisten projektiryhmien jäseninä, puheenjohtajina ja varapuheenjohtajina. 

Seurakuntavaaleissa 9.11.2014 olemme ehdokkaana seurakuntamme seurakuntaneuvostoon (oranssin värinen lippu ja numero) ja yhteiseen kirkkovaltuustoon seurakuntani edustajana, 
jossa vaalissa on valkoinen lippu ja numero. Äänestäjänä voit äänestää vain oman seurakuntasi ehdokasta.  

Myllyniemi Kari
poliisimestari h.c.

 32 Valtuusto
 77 Neuvosto

Kakko Matti
sairaalaneuvos, YTM

 27 Valtuusto
 73 Neuvosto

Huttu-Hiltunen Antti
maanviljelijä, KM

 24 Valtuusto
 70 Neuvosto

Leskinen Kalevi
dipl.insinööri, opettaja

 8 Valtuusto
 60 Neuvosto

Still Matti
tekn.suunn., herastuomari

 16 Valtuusto
 68 Neuvosto

Aakko Antero
myyntijoht., insinööri

 22 Valtuusto
 87 Neuvosto

Siikaluoma Teuvo
alueasiamies

 35 Valtuusto
 100 Neuvosto

Varmista äänelläsi, että pitkäaikainen työmme eri seurakuntien luottamustehtävissä voi jatkua.

Elävä seurakunta - lähellä ihmistä

TUTUSTU EHDOKKAISIIMME:

9.11. ISÄNPÄIVÄNÄ
ÄÄNESTÄ

oulunseurakunnat.fi/
ehdokkaat

ESLI
Tavallisen kirkonveronmaksajan asialla

YleLeaks- sekä Hyvät 
ja huonot uutiset 
-ohjelmista tuttu 
Kallion kirkkoher-

ra Teemu Laajasalo (ku-
vassa) vetää marraskuun 
seurakuntavaaleihin liitty-
vän vaalipaneelin ensi vii-
kolla Myllyojan seurakun-
tatalolla Oulussa. Kirkko-
Leaks-nimisessä paneelissa 
on edustajia jokaiselta Ou-
lujoen seurakunnan ehdo-
kaslistalta. 

Tilaisuus järjestetään 
keskiviikkona 29. lokakuu-
ta. Iltaa emännöi Oulujoen 
kirkkoherra Satu Saarinen. 

Lähetä oma kysymys  
paneeliin
Tapahtuman järjestäjät toi-
vovat, että kansalaiset osal-
listuvat jo etukäteen panee-
liin lähettämällä kirkkoa 

Teemu Laajasalo johtaa 
Oulujoen vaalipaneelia

Äänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. 
Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen.

koskevia kysymyksiä säh-
köpostilla satu saarinen@
evl.fi. Postia lähettäessä ot-
sikkokenttään on hyvä lait-
taa maininta KirkkoLeaks.

Oman asiansa voi vies-
tittää myös KirkkoLeaks-
tapahtuman Facebook-si-
vuilla. 

Kutsu kehittämään 
hyvän tekemistä
Kotimaa24:n haastattelus-
sa lokakuun alussa Teemu 
Laajasalo tunnustautuu 

Ehdokkaat telttailevat Rotuaarilla
Oulun seurakunnat järjestävät seurakuntavaalien ehdokkaille 

tilaisuuden esittäytyä vaalitapahtumassa Rotuaarilla 

lauantaina 25. lokakuuta. 

Kävelykadulle pystytetään vaaliteltta kello 11–14 väliseksi ajaksi. 

Tervetuloa tapaamaan ehdokkaita!

paikallisseurakuntien suu-
reksi kannattajaksi. 

– Olen suuri paikallis-
seurakuntien ystävä. Suo-
messa on yli 400 seurakun-
taa, joissa tehdään pientä, 
hiljaista työtä. 

– Se työ koskettaa sato-
jen tuhansien ihmisten ar-
kea viikoittain ja miljoo-
nien vuosittain, Laajasalo 
toteaa.

Laajasalo haluaa kannus-
taa ihmisiä mukaan kehit-
tämään kirkon toimintaa. 
Hän painottaa, että äänes-
tämällä voi vaikuttaa, mi-
hin ja minkälaisen hyvän 
tekemiseen paikallisseura-
kunnan varat kohdistetaan.

Vaalipaneeli alkaa kel-
lo 18. Musiikista huolehtii 
nuorisokuoro aCorde.

RIITTA HIRVONEN

Usko hyvän tekemiseen – Seurakuntavaalit 2014

Kotiäänestys tarjoaa 
äänestysmahdollisuuden 
myös heille, jotka asuvat 
palvelutalossa tai 
vanhainkodissa.

Rohkeasti vain pyytämään 
seurakuntavaalien koti-
äänestystä, Limingan seu-
rakunnan toimistosihtee-

ri Hannu Luukinen sanoo ja us-
kaltautuu puhumaan myös mui-
den seurakuntien suulla.

Luukisen tiedossa ei ole, että 
kotiäänestysmahdollisuutta olisi 
alkuviikkoon mennessä pyydet-
ty Limingassa. Neljä vuotta sit-
ten kotiäänestystä käytti hyväk-
seen viitisen seurakuntalaista, 
hän muistelee.

Limingassa kotiäänestyksestä 
on vielä muistuteltu muun mu-
assa Alatemmeksen vanhainko-
dilla.

Luukinen painottaakin, et-
tä kotiäänestys tarjoaa äänestys-
mahdollisuuden myös heille, jot-
ka asuvat palvelutalossa tai van-
hainkodissa. 

Kotiäänestys on tarkoitettu 
ihmisille, joiden kyky liikkua on 
rajoittunut ja pääsy äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikalle aiheut-
taa kohtuuttomia vaikeuksia. Ko-
tiäänestystilanteessa voi äänestää 
myös omaishoitaja, kirkon omat 
internetsivut opastavat.

Äänioikeutetun ei tarvitse esit-
tää esimerkiksi lääkärintodistus-

Kotiäänestystä ehtii pyytää  
vielä perjantaina

ta taikka muutoin esittää tar-
kempaa selvitystä kotiäänes-
tyksen edellytyksien täyttymi-
sestä. Henkilön itsensä tai hä-
nen läheisensä arvio tilantees-
ta riittää.

– Kotiäänestys ei ole seura-
kunnalle mikään ylimääräinen 
vaiva. Siihen on varauduttu ja 
pyyntöön suhtaudutaan samal-
la vakavuudella kuin mihin ta-
hansa muuhunkin kotikäynti-
pyyntöön, Luukinen sanoo.

Kotiäänestykseen ilmoittau-
dutaan sen seurakunnan kirk-
koherranvirastoon, jonka ääni-
oikeutettujen luetteloon henki-
lö on merkitty.

Kotiäänestykseen tulee il-
moittautua kirjallisesti tai pu-
helimitse viimeistään perjantai-
na 24. lokakuuta ennen kello 16.

Seurakuntavaalit ovat  
9. marraskuuta ja ennakkoää-
nestys 27.– 31. lokakuuta.

RIITTA HIRVONEN

Kotiäänestys ei 
ole seurakunnalle 
mikään 
ylimääräinen 
vaiva. 

Hannu Luukinen 
Limingan seurakunta

Tilaisuutta voi 
seurata 
suorana 
osoitteessa 
www.
virtuaalikirkko.fi. 

!

Seurakuntavaalit ovat 
ainoat valtakunnal-
liset vaalit, jossa ää-
nestämään pääsevät 

16-vuotiaat kirkon jäsenet, 
niin lukiolaiset, ammatti-
koulun autonkorjaajaop-
pilaat kuin työssä olevat 
nuoret. Ihan kaikki. 

Seurakuntavaalit.fi-si-
vustolla nuoret Sara ja Ma-
rianne kertovat ajatuksi-
aan äänestämisestä. Nuo-
ret kertovat pohtivansa, ke-
tä he osaavat äänestää, kun 
eivät tunne ehdokkaita. 

Saran ja Marianne vink-
kaavat, että netistä löytyy 
monia apukeinoja oikean 

Vain seurakuntavaaleissa 
16-vuotiaallakin on äänioikeus

ehdokkaan löytymiseksi.
Vaalikone tutustutti hei-

dät muun muassa oman 
seurakunnan nuoriin eh-
dokkaisiin.

Saran ja Mariannen 
mielestä äänestäminen on 
loogista, helppoa, hauskaa 
ja kannattavaa. 

Se on tärkeää ja nuorten 
äänillä on oikeasti arvoa, 
erityisesti seurakuntavaa-
leissa yhdelläkin äänellä on 
suuri merkitys. 

– Minä voin ja haluan 
itse äänestämällä vaikuttaa 
siihen, millaisia päätöksiä 
ja minkäikäisiä ihmisiä on 
päättämässä. Minun äänel-
läni on tosiaan merkitystä, 
kaksikko yllyttää seura-
kuntavaalien verkkosivuil-
la toisia nuoria äänen anta-
miseen. 

Lue lisää nuorista ja 
seurakuntavaaleista osoitteesta

www.toinenmahdollisuus.fi
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Muut seurakunnat

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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 26.10. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
Su 26.10. klo 11 Musiikkimati-
nea. Kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki soittaa flyygelillä pia-
noimprovisaatioita.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 26.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Korson kirkosta Vantaalta. 
Virret: 539:1–3; synnintunnus-
tusvirsi 289; 130; 314:1,2,5,6; 
120: 3–7; 224; 539:7
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 
klo 11.05.

Kiimingin kirkkoherra ja Ou-
lun yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja Pauli Niemelä.
Ke 29.10. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelman vieraana 
on lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä. Luvassa on puhet-
ta isyydestä, ja pian alkavasta 
Miesten viikosta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 26.10. klo 9.45 Radiopy-
häkoulussa Tuiran seurakun-
nan kirkkoherra Niilo Peso-
nen. Hän kertoo, millaista on 
usko Jumalaan. Taivaan Isää ei 
voi nähdä, mutta silti hän pitää 
meistä huolen.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 26.10. klo 8.45 Radiopy-
häkoulussa Tuiran seurakun-
nan kirkkoherra Niilo Peso-
nen. Hän kertoo, millaista on 
usko Jumalaan. Taivaan Isää ei 
voi nähdä, mutta silti hän pitää 
meistä huolen.
Aluelähetys su 26.10. 
klo 9.55–12:
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta. Virret: 
539: 1–3,  267:1 ja 5, 293:1–4, 
314, 208 ja 560:1–3
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena seura-
kuntavaalit. Haastattelussa on 

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

Yhdistykset

Jes. 8: 11–15
Lujalla kädellä Herra veti minut pois siltä tieltä, jota 
tämä kansa kulkee. Hän sanoi:
- Älkää sitä kutsuko salaliitoksi,
mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu.
Älkää vavisko,
älkää sitä pelätkö,
mitä se pelkää.
Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä,
pelätkää vain häntä,
vaviskaa hänen edessään.
Hänestä on tuleva solmu ja este,
kompastuskivi, kallionlohkare
Israelin kahden kuningashuoneen tielle,
Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa.
Monet heistä kompastuvat,
syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat,
tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. 

2. Kor. 1: 18–22
Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä: 
”Kyllä” että: ”Ei.” Eihän myöskään Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, jota minä, Silvanus ja Timoteus 
olemme teille julistaneet, tullut ollakseen sekä 
”kyllä” että ”ei”, vaan hänessä toteutui ”kyllä”. 
Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä 
on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin 
vastaamme hänen kauttaan: ”Aamen”, Jumalan 
kunniaksi. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja 
teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on 
myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut 
meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme 
vakuudeksi Hengen. 

Joh. 9: 24–38
Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. 
Fariseukset sanoivat hänelle: ”Anna kunnia 
Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.” 
Mies vastasi: ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. 
Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt 
näen.” He kyselivät: ”Mitä hän sinulle teki? Millä 
tavoin hän avasi silmäsi?” Mies vastasi: ”Johan minä 
sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te 
taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli 
hänen opetuslapsikseen?” He vastasivat hänelle 
pilkallisesti: ”Sinä hänen opetuslapsensa olet, me 
olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, 
että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo 
mies on peräisin, sitä emme tiedä.” ”Merkillistä”, 
mies vastasi, ”että te ette tiedä, mistä hän on - ja 
kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan 
me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, 
mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä 
ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole 
kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen 
silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi 
pystynyt sellaiseen.” Silloin fariseukset sanoivat: 
”Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä 
koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!” He 
ajoivat miehen ulos.
    Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja 
tavatessaan tämän hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen 
Poikaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies kysyi. ”Sano, 
jotta voisin uskoa.” Jeesus sanoi: ”Sinä olet nähnyt 
hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” ”Minä 
uskon, Herra”, mies sanoi ja lankesi maahan hänen 
eteensä. 

Usko ja epäusko
Tänä syksynä on tullut syötyä urakalla omppuja. Vanhempani tulivat Kuusamosta 
meille, ja tein iltapalallekin uunissa kaura-omenapaistosta.  Isäni muisteli samalla ome-
napuiden kasvatusta lapsuudessaan Etelä-Suomessa. Isän kotikylässä Kiikoisissa oli 
eräs mies tuonut metsästä villiomenapuun taimen. Puu oli kasvanut vähitellen, mutta 
hitaammin kuin muut puut. Kylällä oli naureskeltu kovasti tuolle kitukasvuiselle villi-
omenapuulle. Puun omenatkin olivat paljon pienempiä kuin muissa puissa, ja niitä oli 
vähemmän. Mies ei menettänyt uskoaan, vaan luotti puuhun ja antoi sille mahdolli-
suuden. Talvisodan aikana tulivat kovat pakkaset eteläistä Suomea myöten ja ihmis-
ten omenapuut kuolivat. Kylällä oli yksi puu, joka ei kuollut pakkaseen. Villiomenapuu 
kesti kovan talven ja antoi hyvin satoa seuraavana syksynä. 

Minä uskon Jumalaan, 
en muista aikaa etten ole uskonut,
mutta minun järkeni ei voi Jumalaa käsittää!
Hänen olemuksensa syvyydet jäävät meille salatuiksi.
Jumala on ilmoittanut itsestään kaiken, 
kaiken mikä on tarpeen,
jotta voimme ELÄÄ uskossa häneen.

Tule askele  askeleelta
Minun kanssani kulkemaan.
Sua ilman en saata olla
           Pysy luonani ainiaan
  Pysy luonani ainiaan.

Usko on tie, jota on kuljettava. 
Pyhä Henki kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon, 
uskon ja uuden elämän.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 26.10.2014
Psalmi: Ps. 78: 1–8
1. lukukappale: Jes. 8:11–15
2. lukukappale: 2. Kor. 1:18–22
Evankeliumi: Joh. 9:24–38
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Herättäjän päivä: su 26.10. klo 10.00 messu Tuiran kirkossa ja seurat, 
Myllytie 5, Oulu
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 26.10. klo 18.00 Vihannin seurakunta-
talolla
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 26.10. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

Ke 29.10. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Lähetyskirpputori (Siwan talo) 

avoinna pe klo 10.00-17.00,  
la klo 10.00-14.00

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 26.10. klo 11 Jumalanpalvelus. Hannu Orava, 
nuorten ryhmä. Su 26.10. klo 17 Church@78, Inter- 
national Service (in Russian and English). Ke 29.10. 
klo 19 Ystävän paikka. Anja Nousiainen, Aila 
Pyörälä, Jari Virtanen. To 30.10. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   www.uskotv.fi 
TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 26. 10. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus. 
Ma 27.10. klo 13 Maanantaikerho. Klo 14.30 lauluharjoitukset. 
To 30.10. klo 17 Opiskelijapiste. Tule viettämään aikaa yhdessä 
toisten opiskelijoiden kanssa.   

Pe 31.10. klo 18 Kansainvälinen ilta- International Evening. Esittelyssä Iran. 
Täyttä opintotukea saavilla mahdollisuus saada pientä avustusta. 
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 23.10. klo 19:00 Opiskelijailta. 
Su 26.10. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Ke 29.10. klo 14:00 Toimintapiiri.

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Bible Power -kerho pe 24.10. klo 18. 
12-14 v tytöille.
Raamattutunti su 26.10. klo 14. 
Raimo Lappi.
Raamattupiiri ma 27.10. klo 14. 
OP-srk:n yhteiset seurat ma 27.10. klo 18.30.
OP/NAilta to 30.10. Lautapeli-ilta. 
Halunen, 0400 834 486.
Oulun seudun Uusheräyksen
Syysseurat 2.11. kts ensiviikon RT. 
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 23.10. klo 19 Israel-ilta, Pekka Tuominen, Birlie Belay Israelista, musiikki: Saara 
& Antto Vanhala. Pe 24.10. klo 19 EI Helmi (nuorteniltaa). Su 26.10. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, Saints’ Clubi, Juha Jäälinoja, Martti Väyrynen, aihe: Jeesus osa 
7, ”Jeesuksen opetus Pyhästä Hengestä”. Ti 28.10. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaa-
minen. Ke 29.10. klo 18 Varkki-ilta, (11-14-vuotiaille). To 30.10. klo 19 Rukousilta, 
Tofi c & Daisy, Tauno Jurvelin. Tervetuloa!
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Oulun seurakuntayhtymä hakee

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ  
RIPPIKOULUTYÖHÖN 2015

Hakuaika 15.10. – 14.11.2014 klo 15

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto  
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Oulussa järjestetään syk-
syn aikana Eroneuvo-ti-
laisuuksia, joissa tarjotaan 

tukea eronneille tai eroa harkit-
seville vanhemmille ja heidän lä-
heisilleen.

Seuraava Ero, vanhemmuus ja 
lapsi -tilaisuus järjestetään Nuor-
ten Ystävien keskustoimistol-
la (Torikatu 28) torstaina 23.10. 
kello 18–20. Alustajana on perhe-
neuvoja Marja Siivola Perheasi-
ain neuvottelukeskuksesta. 

Seuraavat kokoontumiskerrat 
ovat 6.11. ja 27.11. Tilaisuudet ovat 
maksuttomia eikä niihin tarvitse 

Olohuoneen seinällä 
on valokuva 15 
vauvasta. Jokainen 
kuva on kehystetty 
ruskeareunaisiin 
kehyksiin.
Valokuvissa poseeraavat 
kaikki tämän perheen 
lapset puolivuotiaina. 
Joukossa on yhdeksän 
poikaa ja kuusi tyttöä.

Vanhin lapsista on synty-
nyt 1985, nuorin 2010.

– Meille on syntynyt 
lapsia neljällä vuosikym-

menellä, oululaisperheen äiti Lea 
Karjula kertoo.

Lapsista yhdeksän asuu vielä 
kotona. Kuusi on jo perustanut 
oman perheen. Lastenlapsiakin 
on jo 20, joista yksi kuoli viime 
tammikuussa nelivuotiaana.

Suurperheen elämään mah-
tuu iloa ja surua, molempia ehkä 
hitusen enemmän kuin pienissä 
perheissä.

Nelivuotias 
kuopus Jimi pe-
laa poikien huo-
neessa urheilu-
peliä tietoko-
neella. Kymmen-
vuotias Paula 
soittaa olohuo-
neessa pianol-
la Lounatuulen 
laulua.

Makaronilaatikko kypsyy uu-
nissa. Lapsia tulee koulusta kotiin 
ja alkaa tehdä läksyjä. On tavalli-
nen tiistai-iltapäivä.

Luomuperunanviljelijäper-
heen isä Mikko on vielä kyntä-
mässä Siikajoella, mutta hän on 
pian tulossa päivälliselle kotiin.

– Illalla minä taas saan omaa 
aikaa, Lea Karjula jatkaa.

Hän osallistuu Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton yli viisilapsis-
ten äitien verkoston tapaamiseen. 
Siellä käyvät tietävät, millaista on 
pyörittää suurperheen arkea.

– Iso perhe ei ole mikään ka-
tastrofi. Elämäni on ihan onnel-
lista.

Elämä on muuttunut,
mutta ei helpottunut
Lea Karjula on seurannut julki-
suudessa käytyä keskustelua van-

Suurperheen äiti rentoutuu juosten ja haaveilee maratonista

hoillislestadiolaisten perheiden 
äitien uupumuksesta jonkin ver-
ran.

– Ymmärrän niitä näkemyksiä, 
mutta koen, ettei se keskustelu ole 
koskenut minua.

Totta kai 15 lapsen äitikin on 
ollut joskus uupunut.

– Kerran menin synnytyksen 
jälkitarkastukseen ja lääkäri ky-
syi, että miten on mennyt. Purs-
kahdin itkuun ja sanoin, että ei 
mitenkään. Tulin ymmärretyksi. 
Sain itkeä olon pois. Sen tunteen 
hoito oli siinä.

Haastavimpia ovat olleet het-
ket, jolloin elämässä on ollut 
monta stressitekijää yhtä aikaa. 
Stressitekijöiksi Karjula nimeää 
esimerkiksi muuton, raskauden 
ja taloudelliset haasteet.

– Terve ihminen kestää kor-
keintaan neljä stressitekijää yh-
tä aikaa. Toisaalta ihminen myös 
tarvitsee stressiä.

Hänestä jokaisen on tärkeää 
saada elää niin kuin uskoo ja teh-
dä sen pohjalta omat elämänva-
linnat. Hän muistuttaa olevansa 
itse vastuussa omista tekemisis-
tään ja tekemättä jättämisistään. 

– Kukaan ul-
kopuolinen ei 
ole pakottanut 
minua tähän.

Hän miet-
tii, olisiko elä-
mä yhtään hel-
pompaa, jos hän 
olisi tehnyt elä-
mässä jotain toi-

sin. Ehkä ei, hän arvioi.
Kun lapset ovat kasvaneet, elä-

mä on muuttunut, mutta helpot-
tunut se ei ole. 

– Työtä on hirveästi. Vain se 
on helpottunut, ettei itkuhälytin 
enää soi kesken leipomuksen.

”Rakkaus auttaa
jaksamaan arjessa”
Lea Karjulan mukaan moni perhe 
tietää itse parhaiten, mikä auttaa 
jaksamaan kiireen keskellä.

– Mielestäni rakkaus auttaa 
jaksamaan arjessa. Myös toimin-
tasuunnitelman tekeminen sel-
keyttää käytäntöä. En ole koskaan 
ollut niin masentunut, että olisin 
jäänyt sänkyyn makaamaan tai 
menettänyt toimintakykyni.

Lea Karjulan elämä ei ole pelk-
kää ruuanlaittoa, pyykinpesua ja 
siivoamista.

Hän ehtii myös harrastaa ja 

opiskella aina jotain uutta. Tällä 
hetkellä hän kertaa ruotsin kieltä 
kansalaisopiston kurssilla.

– Tarvitsen myös yksinoloai-
kaa ja säännöllistä fyysistä har-
joittelua.

Hän käy juoksemassa pari 
kolme kertaa viikossa ja haavei-
lee juoksevansa kuusikymppise-
nä maratonin.

Erikoissairaanhoitajan amma-
tista on ollut hyötyä myös per-
heenäidin roolissa.

– Osastonhoitajan koulutusta 
olen voinut hyödyntää tällä koti-
osastolla.

Suurperhe on opettanut myös 
ekologiseksi. Lea Karjula korjaa 
perheen vaatteet, ostaa kirpputo-
reilta ja huolehtii siitä, ettei ruo-
kaa mene roskakoriin.

Perheen organisaattorina hän 

on laatinut keittiön seinälle listan 
siitä, milloin kukin perheenjäsen 
minäkin päivänä lähtee ja tulee.

Yrittäjäperheen äiti huolehtii 
taloustöistä ja kirjanpidosta, isä 
koneiden huoltamisesta ja vilje-
lytehtävistä. Kumpikin tekee sitä, 
mitä parhaiten osaa.

– Tämä työnjako sopii minul-
le. Vakka on kantensa valinnut, ja 
sillä mennään.

Perheen lapset osallistuvat ko-
titöihin jonkin verran. Lapset 
laittavat vuorollaan keittiön kun-
toon iltapalan jälkeen ja siivoavat 
omat huoneensa.

– Minua on hieman moitittu 
siitä, etten teetä lapsilla enemmän 
töitä. Olen kuitenkin sitä mieltä, 
että lapset saavat olla lapsia.

HELI VÄYRYNEN

Tytär Aila Karjula, 15, kuun-
telee äitinsä haastattelua tark-
kaan. Hän toteaa väliin, että iso 
perhe on lastenkin kannalta hy-
vä asia.

Välit sisarusten kesken ovat 
läheiset.

– Käyn usein siskojeni kans-
sa juoksulenkillä, ja he lähtevät 
monesti mukaani rullaluistele-
maan. Pelaamme yhdessä pihal-
la kaikkea jalkapallosta lähtien 
ja hypimme trampoliinilla, hän 
kertoo.

Perheen lapset harrastavat 
myös musiikkia. Aila laulaa 
kuorossa ja soittaa pianoa. Li-

säksi hän lukee paljon.
– Saamme harrastaa, mitä 

haluamme, kunhan harrastuk-
seen pääsee pyörällä. Kyllä isi ja 
äiti ovat joskus käyttäneet au-
tollakin harrastuksissa.

Vaikka sisaruksia on paljon, 
he eivät korvaa oman ikäisiä 
kavereita. Koulussa ollaan ka-
vereita kaikkien kanssa, mut-
ta vapaa-ajalla parhaat ystävät 
ovat kuitenkin vanhoillislesta-
diolaisia.

– Arvot ovat ehkä samat, ja 
heidän kanssaan pystyy jaka-
maan asioita enemmän.

Sisarusten välit  
ovat läheiset

Kuopus Jimi, 4, on pelimies. Hän pelaa mielellään urheilupelejä tietokoneella ja 
sählyä tuttavien kanssa.

Malliperhettä ei ole olemassa eikä kukaan ihminen ole täydellinen, Lea Karjula sanoo. Taustalla seisovat tyttäret Aila, Paula ja 7-vuotias Piia. 

Liikunta auttaa jaksamaan arjessa
Työtä on hirveästi. 
Vain se on 
helpottunut, ettei 
itkuhälytin enää soi 
kesken leipomuksen.

Perheen tytär Paula, 10, on 
musikaalinen lapsi, joka soittaa pianoa 
ja viulua sekä laulaa kuorossa.

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

Eroneuvoja jaetaan  
syksyn ajan Oulussa

ilmoittautua ennakkoon.
Tiistaina 2.12. järjestetään sa-

massa paikassa myös isovanhem-
mille ja muille läheisille suun-
nattu iltatilaisuus, jossa etsitään 
eväitä läheisen ja hänen perheen-
sä tukemiseen erotilanteessa. Il-
moittautumiset 1.12. mennessä 
osoitteessa www.nuortenystavat.
fi/index.php?8665.

Tilaisuudet järjestävät yhteis-
työssä Oulun ev.lut. seurakunnat 
ja Vanhempain Akatemia. 

Lisätietoa löytyy Vanhempain 
Akatemian verkkosivuilta www.
vanhempainakatemia.fi.

Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa vietetään keskiviik-
koiltaisin kello 19 hiljai-

suuden rukoushetkeä. 
Ensi keskiviikkona 29.10. oh-

jelma poikkeaa totutusta, sillä 
kryptassa on vieraana retriitin-
ohjaaja, pastori Aija Kaartinen.

Kaartisen vierailu alkaa kello 
18, ja kello 19 on rukoushetki.

Kaartinen vetää raamattume-
ditaation, jossa pohditaan muun 
muassa, miten yhteinen hiljenty-
minen eroaa yksin koetusta hil-

Kryptassa pohditaan hiljaisuutta
jaisuudesta. 

Mitä retriitteihin osallistu-
jat hakevat ja mitä he ovat löytä-
neet? Entä miten hiljaisuus voisi 
aueta kokemattomalle hiljaisuu-
den kaipaajalle?

Kaartinen kuvaa raamattu-
meditaatiota tai raamatturuko-
usta Raamatun märehtimisek-
si. Tuttua tekstin pätkää lähesty-
tään uudella tavalla, hiljentyen ja 
kaikilla aisteilla eläytyen. 

Noin kello 19.30 keskustelu 
jatkuu teepöydän ääressä.

Vuoden kristillinen kir-
ja -kilpailun voittaja sekä 
yleisöäänestyksen voittaja 

julkistetaan Helsingin kirjames-
sujen yhteydessä järjestettävässä 
yleisötilaisuudessa 26. lokakuuta.

Voittajakirjan valitsee tänä 
vuonna vuosi sitten esikoisteok-
sellaan Taivaslaulu palkinnon 

voittanut oululainen äidinkielen-
opettaja Pauliina Rauhala. 

Vuoden kristillinen kirja va-
litaan tänä vuonna 21. kerran. 
Kristilliset kustantajat ry:n jär-
jestämä kilpailu on avoin kaikille 
kustantajille. 

Voittanut teos palkitaan 2 000 
euron rahapalkinnolla

Vuoden kristillinen kirja 
valitaan sunnuntaina
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Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.10.2014

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

Kirkkomusiikkiviikon kirjo 
yltää Mozartista gospeliin

Oulun ev.lut. seu-
rakuntien Kirk-
komusiikkiviikko 
tarjoaa monipuo-

lisen musiikkitapahtumien 
sarjan. Ohjelmassa on se-
kä klassisen musiikin että 
gospelin helmiä. Myös Ou-
lugospel-festivaalin konser-
tit sisältyvät Kirkkomusiik-
kiviikkoon.

Mukana on neljän kuo-
ron yhteiskonsertti, pu-
hallinmusiikkia, urkuma-
raton, kanttorien yhteinen 
Kanttorit framilla –kon-
sertti, laulukirkko, jazz-
messu, pyhäinpäivän aa-
ton iltamusiikki ja uusien 
lastenvirsien ilta. Oulugo-
spelia ja Mozartin Requi-
emiä lukuun ottamatta ti-
laisuuksiin on vapaa pääsy. 

Lauantaina 1.11. kello 
20 Oulun tuomiokirkossa 
voi hiljentyä pyhäinpäivän 
sanoman äärelle Mozartin 
Requiemin sävelten kautta.

Sielunmessuista tunne-
tuimman esittävät Poika-
kuoro Pohjantähdet, Kii-
mingin ja Muhoksen seura-
kunnan kamarikuorot, Ou-
lunsalo Ensemble sekä solis-
tit Kaisa Ranta (sopraano), 
Pirjo Mäntyvaara (mezzo-
sopraano), Tuukka Säily 
(tenori) ja Jarkko Metsän-
heimo (basso). Teoksen joh-
taa Ossi Kajava. 

15 euron hintaisten kä-
siohjelmien myynti alkaa 
tuntia ennen esityksen al-
kua tuomiokirkon pääovel-
la. Kello 19.50 alkaen sisään 
pääsee myös veloituksetta 
ilman käsiohjelmaa. 

Aiempina vuosina kirk-

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Gea Saara 
Elisabet Böhmer, Meri Aa-
da Maria Jacobson, Pete Leo-
nard Puolakka, Minea Aurora 
Saukkonen, Aatos Eino Ansel-
mi Tiuraniemi.
Haukipudas: Karelia Anna So-
fia Kujala, Lassi Matti Juhani 
Lindström, Eeva Matilda Kur-
vinen,  Antonio Julius Joona-
tan Perander, Eeli August Ho-
lappa, Martti Ilmari Lauhika-
ri, Justus Rafael Lohi, Elvi Hilja 
Henriikka Jaakkola.
Karjasilta: Tomas Lauri Tapani 
Havana, Vertti Jaakko Martti 
Huotari, Amalia Helmi Paulii-
na Julkunen, Emilia Elisabet 
Koljonen, Suvi Ella Aliisa Kor-
honen, Elli Sofia Kyrönniemi, 
Miio Aslak Luokkanen, Eevert 
Oiva Ossian Määttä, Milan Ee-
mi Aadolf Määttä, Hugo Reeti 

Eevert Ojala, Saimi Aino Mat-
leena Vikstedt.
Kiiminki: Eero Olavi Moila-
nen, Noel Iivo Ilmari Heikki-
nen.
Oulujoki: Severi Pekka Joona-
tan Flink, Aava Silvia Heikki-
lä, Valtti Viljami Jussila, Sanni 
Sofia Koivuranta, Iisko-Henrik 
Aappo Korhonen, Neela Tert-
tu Tuulikki Lintunen, Sienna 
Mea Mirjami Tolpanniemi.
Oulunsalo: Pihla Aino Inari 
Höglund, Siilas Matteo Kos-
kelo.
Tuira: Tiila Ellen Huhtala, In-
na Eva Christina Hämäläinen, 
Jesse Juhani Mattanen, Oliver 
Santtu Evert Mustonen, Oli-
ver Lenni Johannes Mäki, El-
viira Ellen Eufemia Männikkö, 
Jasper Elias Antero Oinas, Lee-
ni Elisabet Ollila, Niko Antero 
Simonen, Matias Aleksante-

ri Suomalainen, Toivo Aarne 
Antero Suorsa, Onni Eeli Ola-
vi Suorsa, Veikko Nestori Val-
kola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Sami Juhani 
Lyytinen ja Tiia Krista Annii-
na Tammi, Tomi Kauko Olavi 
Sakko ja Satu Päivikki Metto-
vaara.
Haukipudas: Pauli August 
Virtanen ja Laura-Mari Blom-
qvist.
Karjasilta: Joonas Valtte-
ri Määttä ja Annamaria Han-
nuksela, Sami Jarkko Oksanen 
ja Milla Susanna Määttä, Mar-
kus Kullervo Kurtti ja Johan-
na Katariina Viitala, Klaus Ni-
kolai Kajula ja Hannele Elisa 
Liukkonen.
Tuira: Pasi Einari Honka ja Jo-
hanna Kristiina Roivainen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eino Ilmari Si-
pilä 94, Hilkka Hämäläinen 
93, Mirja Annikki Louhimo 
88, Rauha Ainikki Lundgren 
86, Rauha Annikki Lotvonen 
86, Heikki Olavi Pitkänen 73.
Haukipudas: Hilja Katariina 
Saarelainen 89.
Karjasilta: Elli Valpuri Uhlgrén 
91, Annikki Margareta Korho-
nen 91, Reino Kalevi Rantala 
83, Aili Maria Enijärvi 81, Han-
nu Akseli Lindgren 51, Elli So-
fia Kyrönniemi 4 päivää.
Kiiminki: Hilma Eliina Kok-
ko 89.
Oulujoki: Hilja Helena Hökkä 
75, Jouko Jaakko Tervaoja 61.
Tuira: Anna Liisa Lotvonen 87, 
Oiva Aulis Eemil Kämärä 75.

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

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Matti 
Pikkarainen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki ja 
urkurina Péter Marosvári. 
Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi ja radiointi radio Dei. 
Kolehti kristittyjen kansain-
väliseen vastuuseen ja dia-
koniaan.
Rauhan, ihmisoikeuksien 
ja kansainvälisen vastuun 
rukouspäivän hartaus pe 
24.10. klo 11, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso.
Messu su 26.10. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Päivästä päivään -messu 
pe 31.10. klo 21, Oulun tuo-
miokirkko. Saarna Ari-Pek-
ka Metso ja liturgi Stiven 
Naatus. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
23.10. ja 30.10. klo 13 Van-
han pappilan Rovastinsali. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Sana elää pe 24.10. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 25.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Opettajien raamattupii-
ri ma 27.10. klo 16, Vanha 

pappila. 
Raamattupiiri ti 28.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 29.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 29.10. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Raamat-
tumeditaatio  Aija Kaarti-
nen, jatkuu hiljaisuuden ru-
koushetkellä.
Keskiviikkoseurat ke 29.10. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Ompeluseurat to 30.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Ks. ilmoitukset.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161 419, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 28.10. 
klo 9, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 29.10. klo 11, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 30.10. klo 
9–10, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. 

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 30.10. klo 
11, Keskustan seurakunta-
talo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 23.10. klo 14 Jouko 
Lankinen ja to 30.10. klo 14 
Anneli Kauppi.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 2.11. 
klo 12, Heinätorin seura-
kuntatalo. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua. Li-
sätietoja Outi Metsikkö p. 
0505213380, outi.metsik-
ko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 27.10. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Mukana on lastenohjaaja 
Tea Lakkala, p. 050 520 7757 
ja tea.lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
28.10. klo 10, Heinäpään 
seurakuntatalo
Keskustan perhekerho to 
30.10. klo 10, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
24.10. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. 
Nuorisotyön päivystys ke 
29.10. klo 15–17, Monitoi-

W.A. Mozartin Requiem 
lauantaina 1.11. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa. 

Poikakuoro Pohjantähdet, Kiimingin ja 
Muhoksen seurakunnan kamarikuorot, 

Oulunsalo Ensemble. 
Solisteina Kaisa Ranta sopraano, 

Pirjo Mäntyvaara altto, Tuukka Säily tenori, 
Jarkko Metsänheimo basso. 
Teoksen johtaa Ossi Kajava. 

Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen 
kirkon pääovelta. Tilaisuuteen on ilman 

käsiohjelmaa vapaa pääsy klo 19.50 alkaen, 
mikäli vapaita paikkoja on. 

Tilaisuus on osa kirkkomusiikkiviikon tapahtumia.

misali. Läsnäoloa, kuulumis-
ten vaihtoa, kahvia, teetä ja 
hetken lepoa. Olemme pai-
kalla sinua varten :) 
Avoimet ovet ke 29.10. klo 
18–21, Monitoimisali. Va-
paata oleskelua parhaassa 
seurassa. Avariohjaajina toi-
mivat Tuomas ja Sussu.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lisätietoja dia-
koni Kaisa Jaakkola, p. 040 

730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
30.10. klo 12.30–14, Intiön 
seurakuntakoti.

Muut menot
Silmukka ke 29.10. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Käsityö- ja askarteluih-
misten hyvän tekemisen aa-
mu. Anna-Mari Heikkinen.
Nuorisotyön päivystys ke 
29.10. klo 15, Keskustan 
seurakuntatalon Monitoi-
misali.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 26.10. klo 11 Oulun tuomiokirkossa.  
Pianoimprovisaatioita, Lauri-Kalle Kallunki. Kesto 
15 min. Katso osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki

aUki 
myös  

la 25.10.  

klo 10–14

avoinna ke–pe klo 12–18  
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta) 

p. 044 788 1392  •  facebook.com/domsecondhand

Raamattu-
luentosarja

Jäälin kappelissa
tiistaina 28.10. klo 18
Kemijärven kirkkoherra Pentti Tepsa pohtii 
luennossaan ylistyspsalmeja. Kuka kehottaa 
ylistykseen ja ketä? Mitä ovat ylistyspsalmien 
tunnuspiirteet? Miten ylistyspsalmit poikkeavat 
hymneistä? Tule oppimaan, kysymään ja 
pohtimaan. Ota psalmit mukaan.

Luentosarjassa pureudutaan mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 4.11. ja 
11.11.
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Kastepäivä 
lauantaina 8.11. Heinätorin seurakuntatalossa. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää kastepäivän 
klo 13 ja 15. Kastettavaksi voi tuoda pienen tai 
isommankin lapsen. Kasteen jälkeen tarjoamme 
kakkukahvit, joille voi kutsua lapsen lähipiirin. 
Tapahtumaan tulee ilmoittautua 31.10. mennessä, 
jotta tapahtuma saadaan aikataulutettua niin, ettei 
lasten tarvitse odottaa kovin kauaa. Ilmoittautumiset 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki. 
Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä.  
Lisätietoja pastori Anna-Mari Heikkinen, 
p. 040 5752 718, anna-mari.heikkinen@evl.fi.

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY
28.10.–2.11. 
Karjasillan kirkon seurakuntasali         

ti–pe klo 13–18, la klo 17–21,  
su klo 10–18

SUOMALAINEN

Kirkkomusiikkiviikko 
KONSERTIT 2014

pe 31.10 klo 18 Karjasillan kirkko 
Maksetut viulut, Markus Pätsi

pe 31.10. klo 20 Oulunsalon kirkko 
Pyhäinpäivän aaton iltamusiikki 

la. 1.11. klo 12 Kaupunginteatteri 
kls., Kaemo

la. 1.11. klo 19 Kaupunginteatteri 
Sancta Venica, Idän Ihmeet

la 1.11. klo 20 Tuomiokirkko 
Mozartin Requiem 

la 1.11. klo 21.30 Pyhän Luukkaan 
kappeli KappeLive Kairos 

su 2.11. klo 10 Karjasillan kirkko
Laulukirkko (virret lauletaan 4-äänisesti)

su 2.11. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko 
Jazz-messu 

su 2.11. klo 12 Kaupungin teatteri 
Nolla, Jippu

ma 3.11. klo 19 Karjasillan kirkko
"Nyt on aika kiitoksen" 
-kuorojen konsertti

ti 4.11. klo 19 Tuomiokirkko 
Puhallinorkesteri Viventi ja Juhani 
Alakärppä 

ke 5.11. klo 19 Oulujoen kirkko 
Kanttorit framilla 

to 6.11. klo 18 Jäälin kappeli 
Uusien lastenvirsien ilta 

to 6.11. klo 19 Karjasillan kirkko 
Käsikellot, urut ja Cantio Laudis -kuoro

pe 7.11. klo 20–23 Haukiputaan 
seurakuntakeskus Urkumaraton 

www.oulunseurakunnat.fi 

ko on ollut täynnä pyhäin-
päivän konsertissa.

Torstaina 6.11. kello 19 
on tarjolla harvinainen 
kattaus, kun käsikellot, 
urut ja kuoro soivat yksin 
ja  yhdessä Karjasillan kir-
kolla Pyhäinpäivä-aiheises-
sa konsertissa. 

Esiintymässä ovat Sep-
po Kirkinen, (käsikel-
lot), kanttori Juha Soran-
ta (urut), sekä Cantio Lau-
dis -kuoro, johtajanaan Ol-
li Heikkilä. 

Käsikellot on Suomes-
sa vielä varsin tuntematon 
instrumentti. Kellojen his-

toria juontaa 1600-luvun 
Englantiin ja vanhaan eng-
lantilaiseen tapaan soittaa 
kirkonkelloja.

Kirkkomusiikkiviikon 
koko ohjelma osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/
kirkkomusiikkiviikko. 

OULUGOSPEL
 31.10.–2.11.2014
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Löydät meidät myös Facebookista. 
Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat.  

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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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. (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

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

Puuro- 
sunnuntai 

su 26.10. klo 9 
Karjasillan kirkolla 
tarjolla maksuton 

puuro-
aamiainen.

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, saarnaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Messun yhteydessä nuoriso-
työnohjaaja Elisa Happosen 
virkaan asettaminen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
tervetulojuhla seurakunta-
keskuksessa.
Jäälin messu su 26.10. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 30.10. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 27.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 27.10. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 27.10. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 
28.10. klo 14 Suvelassa. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 28.10. klo 13–
15 Jäälin kappelin neuvotte-
luhuoneessa. 
Omaishoitajien ryhmä ke 

Nuoret
Seuraava yökahvila pe 
31.10. klo 18.30, nuortenti-
la Syke. 

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 
23.10. klo 18 Maija Laurilal-
la, Ylikyläntie 79.
Lähetyspiiri ti 28.10. klo 13–
14.30 seurakuntakeskuk-
sessa yhdessä diakoniaväen 
kanssa. Vieraana lähettim-
me Thaimaasta, Pia Marttila.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Matti 
Lahti ja Pauli Karhumaa.
Kiimingin Rauhan Sanan py-
häinpäiväseurat la 1.11. klo 
12 seurakuntakeskuksessa.
Römppäseurat su 2.11. klo 
15 O. Jauhiaisen museolla. 
Rovasti Arto Kouri 35 v. Kii-
mingissä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Kaltakari, kanttori 
Anna Kälkäjä, Jokikylän ry:n 
lauluryhmä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Anna 
Kälkäjä, Trio MeLeKo. Kirk-
kokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 30.10. klo 18 
srk-keskuksessa.

Diakonia
Sururyhmä aloittaa ke 5.11. 
klo 18 srk-keskuksessa. Ryh-
mässä on mahdollisuus jakaa 
menetyksen aiheuttamaa su-
rua ja tunteita muiden me-
netyksen kokeneiden ihmis-
ten kanssa. Ilmoittautumi-
set pastori Jari Flinkille 2.11. 
mennessä, p. 050 321 5472.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki! Äiti ja isä! Tar-
vitsetko aikaa asioiden hoi-
tamiseen tai hetken omaa 
aikaa? Seurakunta järjestää 
lapsiparkin alle kouluikäisil-
le lapsille Kellon ja Martin-
niemen seurakuntakotien 
kerhotiloissa. Maksuton lap-
siparkki on avoinna klo 13–
16 välisenä aikana ja se on 
tarkoitettu kaikille hauki-
putaalaisille lapsiperheille. 
Lapsiparkkiin otetaan lap-
set ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautuminen vii-
meistään edellisenä arkipäi-

vänä. Soita p. 045 6577 426 
tai 040 5128 224. Lapsipar-
kissa on kaksi lastenohjaa-
jaa. Pidämme esillä kristillis-
tä kasvatusta. Toivomme, et-
tä otat lapselle mukaan pie-
net eväät. Kellon lapsipar-
kit ovat 27.10., 12.11. ja 3.12. 
ja Martinniemen lapsiparkit 
ovat 5.11. ja 19.11. Kirkonky-
lällä Vakkurilan lapsipark-
ki on 13.12. klo 10–13, siihen 
viimeinen ilmoittautumispäi-
vä 10.12.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerhot eivät kokoonnu syys-
lomaviikolla.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot eivät 
kokoonnu syyslomaviikolla.

Nuoret
RaJu-ilta ke 29.10. klo 18.30 
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-
laan Raamatun äärellä. Ih-
metellään, pohditaan, teh-
dään ja jutellaan. Rippikou-
lulaiset saavat korttiinsa 
merkinnän.

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 27.10. klo 13 Joki-

varren vanhustentalolla, ke 
29.10. klo 13 Kellon srk-ko-
dilla, mukana Helena Seppä-
nen, ja to 30.10. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232.
Haukiputaan seurakunnan 
Senioriapu auttaa kotona 

asuvia iäkkäitä ihmisiä. Va-
paaehtoisapu on maksuton-
ta, ja se on suunnattu hen-
kilöille, jotka eivät saa apua 
muualta tai eivät voi sitä os-
taa. Esimerkkejä tehtävistä, 
joihin vapaaehtoisapua voi 
pyytää: pienet kodin huol-
totyöt, kodin järjestely, tek-

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS  
HAUKIPUTAALLA
Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 10
ma–pe 27.–31.10. klo 9–18
S-market Kello, Kissankuja 2 
ma 27.10. klo 15–18
Haukiputaan lukio, Länsituuli 1 
ti 28.10. klo 11–13
Martinniemen srk-koti, Repolantie 
ti 28.10. klo 16–18
Oulun Seudun Ammattiopiston 
Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5
ke 29.10. klo 11–13
K-Supermarket Revontori, Revontie 8
to 30.10. klo 13–15 ja pe 31.10. klo 15–18

ninen apu esim. kännykän, 
television tai tietokoneen 
käytössä, talkooluonteisesti 
puutöitä, pihan hoitoa. Re-
montit, muutot ja siivoukset 
eivät kuulu vapaaehtoisten 
tehtäviin. Soita yhdyshenki-
löillemme ja kysy lisää: Mauri 
Raappana, p. 044 210 4415 ja 
Johanna Kerola, p. 045 1393 
993.

Muut menot
Juttutupa ke 29.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232.
Raamattuluento Efesolais-
kirjeestä ke 29.10. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Pastori Martti Heinonen ”Ju-
malan armolahjat”.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Tule 
istahtamaan Puttaan Tuval-
le, Kirkkotie 10 C, seurakun-
takeskuksen takana. Kahvi-
osta voi ostaa päiväkahvin 
tai teen. Puttaan Tuvan keit-
topäivä pe 31.10. alkaen klo 
11, lammaskaalikeitto 5 €.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskurssi 14.–15.11. Oulussa. 
Järjestäjänä Vares-verkosto. 
Lisätietoja Johanna Kerolal-
ta, p. 045 1393 993. Ilm. 7.11. 
mennessä p. 044 786 1606.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 26.10. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Jokikylä: Jo-
kikylän ry:n kirkkopyhä su 
26.10., jumalanpalvelus kir-
kossa klo 10, seurat ry:llä klo 
17.

29.10. klo 13–14.30 Montin-
salissa. Ryhmä on keskuste-
leva vertaistukiryhmä. 
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 29.10. klo 13–
14.30 Lähimmäisentuvalla, 
Kirkonniementie 6.  

Kuorot
Ruskakööri pe 31.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11. Huom! Per-
hekerhot ja kahvilat eivät ko-
koonnu syyslomalla (vko 43).
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelilla.
Pyhäkoulu su 26.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS  
KIIMINGISSÄ
Kirkkoherranvirasto, Kirkonniementie 6 A
27.–31.10. klo 9–18
ABC-asema/S-Market, Kauppareitti 2,  
27.–31.10. klo 10–18
Jäälin K-Market, Keskuspisto 1, 
27.–31.10. klo 10–18
Kiimingin lukio, Urheilutie 12,  
30.10. klo 11–14

Kotiäänestyspyyntö tulee jättää 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 
kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10. 
ennen kello 16.

taisin klo 9–11 p.044 3161 
579. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Tuuppa kahaville, teelle 
ja rupattelleen to 23.10. ja 
30.10. klo 14, Karjasillan kirk-
ko, ylähuone urkuparven ta-
kana. Vertaistukiryhmä nuo-
rille ja nuorille aikuisille ( al-
le 30-v.). Ks. ilmoitus sivu 20.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 27.10. klo 13–14.30, Kar-
jasillan kirkko. Kaikille avoin 
Karjasillan alueella toimivien 
vapaaehtoisten ryhmä. Lisä-
tiedot marjukka.hamari@evl.
fi tai p. 040 575 2710.
Diakoniaryhmä ti 28.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 30.10. klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuttomalla aamupalalla 
tarjolla puuroa, leipää, leik-
keleitä, kahvia ja teetä.

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 
30.10. klo 18, Kastellin kirkko. 
Sukanvarsi ke 29.10. klo 14, 
Siipi - lähetyksen puoti ja paja. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho, perhetupa, py-
häkoulut, perheiden puu-
haillat lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/
perhetapahtu-
mat.
Muskariker-
hoissa on 
vapaita paik-
koja lisätie-
toja www.
oulunseura-
kunnat.fi/mus-
kari.
Luontopyhis su 
26.10. klo 15–16.30, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus. 

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 25.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. tie-
dot s. 20. 
Messu su 26.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, saarna rovasti Ju-
hani Pitkälä, kanttorina Ju-
ha Soranta. Mieskuoro Wel-
jet. Ry:n kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus rukoukseen ja kes-
kusteluun. 
Messu su 26.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Messu su 26.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 26.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, avustavat Maija Kontti-
nen ja Katja Ylitalo, kanttori-
na Riitta Piippo.
Messu su 26.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Mirjami Dutton ja Katja Yli-
talo, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto.
Messu su 26.10. klo 14, Cari-
tas-koti. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, kanttorina Pé-
ter Marosvári.
Kolehti julistus- ja palvelu-
työhön, mm. kehitysvam-
maisten ja naisten koulutuk-
seen Mongoliassa Evanke-
lis-luterilainen Lähetysyhdis-
tys Kylväjän kautta järjestön 
40-vuotisjuhlavuotena.
Varikkomessu su 2.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Paula Rosbacka. 

Hartauselämä
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 28.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
29.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.
Kristillinen meditaatio to 
30.10. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 30.10. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 30.10 klo 
18, Maikkulan kappeli.
Hiljaisuuden viikonloppu 
pe–su 14.–16.11. Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus, tee-
malla "Armon kosketus". Mu-
kana Maria Hekkanen ja Mar-
jukka Hamari. Ohjelma koos-
tuu rukoushetkistä, hiljaisuu-
desta ja yhteisistä aterioista. 
Yöpyminen kotona. Viikonlo-
pun hinta 10€, sisältäen kevy-
en lounaan ja iltapalat. Mu-
kaan mahtuu 15 osallistujaa. 
Ilmoittautumiset 7.11. men-
nessä p. 040 575 2710 tai mar-
jukka.hamari@evl.fi. 

Musiikki ja kulttuuri
Kiitos Isälle -konsertti su 
9.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Isänpäivän illan iloksi tunnel-
mallinen konsertti. Sisko Lei-
nonen laulu ja soitinryhmä. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kahvi- ja teetarjoilu.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-

Kotikirkkoviikko
 

Tervetuloa kotikirkkoon! Astu sisään kirkkoon työ-
päivän päätteeksi tai lenkin lomassa ja pidä toisenlainen 
tauko rauhasta, pyhästä ja kauneudesta nauttien. Sytytä 
rukouskynttilä ja talleta reppuusi ripaus suojelusta ja 

jatka matkaasi valoisin mielin. 

Karjasillan kirkko avoinna 27.10.-2.11. 
 ma-pe klo 9-18, la klo 9-21 ja su klo 10-18 lisäksi:

Suomalainen kastemalja -näyttely 28.10.-2.11. 
Miesten raamattupiiri ke 29.10. klo 18

Kristillinen meditaatio to 30.10. klo 16.15 
Maksetut viulut -konsertti pe 31.10. klo 18 

Pyhäinpäivän messu la 1.11. klo 18
Laulukirkko su 2.11. klo 10

Tervetuloa luontopyhäkou-
luun koko perheellä. Isom-
mat lapset voivat tulla itsek-
seenkin. Hiljennymme, tut-
kimme yhdessä luontoa sekä 
toimimme yhdessä monen-
laisen kivan tekemisen mer-
keissä. Omat eväät voit ottaa 
mukaan ja makkaranpaisto-
mahdollisuus on joka kerta. 
Lisätietoja Mari Jääskeläinen 
p. 040 5747 109 / mari.jaaske-
lainen@evl.fi.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten ker-

hoista lisätietoja 
www.oulunseu-
rakunnat.fi/ker-
hot.

Nuoret
Toisen vuoden 

isostoiminta 
ke 29.10. klo 17–

19 Pyhän Andreaan 
kirkolla. Tarkempia tie-

toja toiminnasta ja syksyn 
aikatauluista saat ensim-

mäisellä kokoontumiskerral-
la tai kysymällä jenni.kosken-
korva@evl.fi. Tervetuloa mu-
kaan – olet tärkeä!

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 27.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 28.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 13, Karjasillan kirkko.

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

Muut menot
Suomalainen kastemalja 
-näyttely 28.10.–2.11. Karja-
sillan kirkossa. Avoinna ti–pe 
klo 13–18, la klo 17–21 ja su 
klo 10–18.

Konsertteja
maanantaina 3.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Haukiputaan kirkon kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä; Kiimingin seurakunnan naisten lauluryh-
mä Vanamot, johtaa Sari Wallin; Oulujoen seura-
kunnan kirkkokuoro, johtaa Sanna Leppäniemi; 
Tuiran seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro, johtaa 
Anu Arvola-Greus
torstaina 6.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Konsertissa musisoivat  Seppo Kirkinen, käsikellot, 
Juha Soranta, urut, sekä Cantio Laudis -kuoro johta-
janaan Olli Heikkilä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Konsertit ovat osa Oulun ev.lut. seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikkoa. Lue lisää siitä sivulta 14.

Perheiden pyhäinpäivä
torstaina 30.10. klo 18 ja perjantaina 31.10. klo 10

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Laura-tyttö on päässyt mummun kanssa käymään 
hautausmaalla. Hautausmaa herättää monia ajatuk-
sia ja kysymyksiä. Mitähän mummu ja Laura pohti-
vat yhdessä? Ja mihin lyhtyjen valaisemat polut vie-
vät? Mistä kertovat tarjolla olevien munkkien pyöreä 
muoto? Tervetuloa yhdessä tutkimaan ja ihmettele-
mään! Mukaan on hyvä varata ulkovaatteet. 

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 29.10. klo 18–19.30 
Maikkulan kappelissa. 
Aiheena suru. Tarjolla oman uskonelämän hoita-
mista ja pientä iltapalaa! Lattiakuvahartaus on toi-
minnallinen menetelmä käsitellä uskonasioita. 
Aikuisille ja lapsille on omat hartaudet. 
Iltapalan syömme yhdessä.

Seppeletalkoot 
ma–ke 27.–29.10. Kaukovainion kappelissa.

Talkoot ma klo 9–15, ti klo 9–19 ja ke klo 9–15. 
Havuseppeleet myydään lähetystyön 

hyväksi. Talkoopäivinä tekijöille tarjotaan 
yksinkertainen lounas ja kahvit. 

Seppelemyynti 
torstaina 30.10. klo 15–19

Kaukovainion kappelin aulassa.
Seppeleitä tulee myyntiin myös Siipeen, Nokelantie 
48 B, maanantaina 27.10. alkaen. Jos haluat varata 
seppeleitä ennakkoon, soita tai laita tekstiviesti 

lähetyssihteeri Paula Rosbackalle, p. 040 575 2714.

Nuorisotyönohjaaja
Elisa Happonen 

asetetaan virkaan 
ensi sunnuntain 

messun 
yhteydessä. 

Tervetuloa!

      Pyhän Andreaan kirkossa 
perjantaina  31.10.   klo  18.00  

       
 

Järjestäjä:   
Karjasillan seurakunta ja  
Majakkatiimi 

Musiikista vastaavat Karoliina Rahja  
ja Toni Utriainen. 

Rukouspalvelua ja  
tarjolla myös iltapalaa. 

Evankelista Pirkko Vesavaara. 
Aiheena:  Jumala voi 

Tervetuloa mukaan! 

“Tämän runon  
haluaisin kuulla”

Toiverunojen ilta Kastellin kirkossa su 2.11.2014 klo 18

Toiverunojen ilta 
su 2.11. klo 18–19.30 
Kastellin kirkossa. 

Toiverunoja lausumassa 
Eeva Holma, 

Pirjo Kauppinen, 
Maija Karppinen, 

Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Hilkka Patja ja 

Juha Vähäkangas. 
Musiikissa 

Jenni Koskenkorva ja 
Simo Ollikainen. 

Tule ja koe runottaren 
hellä ote.

Raamattuluentosarja 
tiistaina 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa.

Kemijärven vt. kirkkoherra Pentti Tepsa pohtii luennos-
saan ylistyspsalmeja. Kuka kehottaa ylistykseen ja ke-
tä? Mitä ovat ylistyspsalmien tunnuspiirteet? Miten ylis-
tyspsalmit poikkeavat hymneistä? Tule oppimaan, ky-
symään ja pohtimaan. Oma Raamattu kannattaa ottaa 
mukaan luennoille.
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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 23.–30.10.2014

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

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 26.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarna Matti Nuo-
rala, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
NMKY:n Mieslaulajat. He-
rättäjän kirkkopyhä ja Ou-
lunseudun Eteläpohjalaisten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Messu su 26.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kirkkokahvit. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 26.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avustaa 
Jonne Pirkola, kanttorina 
Katri Sippola. Kirkkokahvit. 
Messu su 26.10. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Timo Aho, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 26.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 29.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Eläkeläisten ja laitosväen 
viikkomessu to 30.10. klo 
13, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Aino-
Liisa Ilkko ja Irma-Elina Mu-
kari, kanttorina Anu Arvola-
Greus.
Saksankielinen jumalanpal-
velus to 30.10. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Hans-Chris-
tian Beutel, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 23.10. ja 30.10. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Herännäisseurat su 26.10. 
klo 12, Tuiran kirkko. Sau-
li Typpö, Pasi Kurikka, Matti 
Nuorala ja Niilo Pesonen. Ou-
lun seudun Virsikuoro, joh-
taa Mervi Kyrki.
Miesten piiri ti 28.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Antti Rautio 
alustaa aiheesta Jeesuksen 
kieltäminen.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
29.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Käsityökerho pe 24.10. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa käsityöker-
hoon Ystävänkammariin. 
Kerho ottaa vastaan lan-
kalahjoituksia. Langat voi 
toimittaa Päivi Moilaselle,  
p. 040 5747 064. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 27.10. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamiainen maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 29.10. klo 

10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 29.10. klo 
10, Koskelan seurakuntakoti. 
Aamupala maksuton. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 30.10. klo 10.30, 
Palokan palvelukeskus. Ks. il-
moitus.
Työttömien ateria to 30.10. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama koti-
ruokalounas 2 €. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen,  
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 30.10. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Ateria 2€. 

Lähetys
Puutyökerho ma 27.10. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvi-
la ti 28.10. klo 12, Koskelan 
seurakuntakoti. Tule tiistai-
sin tekemään käsitöitä, juo-
maan kahvia ja juttelemaan! 
Lisätiedot Tarja Oja-Viirret,  
p. 040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 30.10. on 
avoinna klo 10–12 Tuiran kir-
kolla. Tällä kertaa poikkeuk-
sellisesti nuorisotilassa. Tule 
juttelemaan ja leikkimään! 
Muksupysäkki – Omaa ai-
kaa itselle! to 30.10. klo 
9–11.30, Koskelan seurakun-
takoti. 2–5-vuotiaille tarkoi-
tetussa muksupysäkissä lei-
kitään, pelataan ja puuhail-
laan yhdessä koulutettujen 
lastenohjaajien kanssa. Mu-
kaan omat eväät, vaipat, 
vaihtovaatteet yms. Maksu-
ton muksupysäkki on joka 
toinen torstai. Paikkoja ra-
joitetusti. Ilmoittautuminen 
puhelimitse viimeistään sa-
man viikon keskiviikkoon klo 
12 mennessä. Teija Kokko, p. 
050 5347 477 tai Tiina-Kaisa 
Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Nallekahvila to 30.10. on 

avoinna klo 10–12 Tuiran kir-
kolla. Tällä kertaa poikkeuk-
sellisesti nuorisotilassa. Tule 
juttelemaan ja leikkimään! 
Lisätietoja lapsi- ja perhe-
työnsihteeri Anu Hannu-
la, p. 044 3161 718 ja lasten- 
ohjaaja Tiina Huurre, p. 044 
3161 733.
Iltaperhekerho to 30.10. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ks. ilmoitus.
Lasten kauneimmat hen-
gelliset laulut to 30.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalen-
teri/lapset ja lapsiperheet, 
löytyvät päiväkerhot, puu-
hakerhot, perhekerhot, py-
häkoulut, varhaiskasvatuk-
sen musiikkiryhmät ja nuor-
ten kerhot.

Nuoret
Nuorten Avarit ke 29.10. 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 23.10. 
13, Tuiran kirkko. Tervetuloa 
kerhoon. Mukana diakonissa 
Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 23.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Osallis-
tumme seniorien laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 23.10. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana diakoni Päivi Moilanen 
ja kanttori Katri Sippola. 
Eläkeläisten kerho ti 28.10. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Mukana 
seurakunnan vapaaehtoisten 
lauluryhmä ja diakoni Paula 
Mikkonen. 

Eläkeläisten viikkomessu to 
30.10. klo 13–15, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 30.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Paikalla pastori Jon-
ne Pirkola, diakoni Heli Mat-
tila ja kanttori Katri Sippola. 
Kerhoon voi osallistua myös 
palvelukeskuksen ulkopuoli-
set henkilöt. Lisätietoja Helil-
tä, p. 040 5747 145.

Muut menot
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
äärellä to 23.10. klo 17, Kos-
kelan seurakuntatalo. Ahdis-
tavatko maailmassa tapahtu-
vat asiat? Haluatko rauhoit-
tua ja jakaa ajatuksiasi mui-
den kanssa? Tule keskuste-
lemaan maailman menosta, 
Jumalasta ja muista hengel-
lisistä asioista. Illan aikana 
teetarjoilu. Lisätietoja antaa 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Juttutupa ma 27.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 27.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Aamuhartauden ja kahvin 
jälkeen juttelemme ajankoh-
taisista asioista. 
Käsityökerho ma 27.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 28.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyy portaat alas. Tervetuloa!
Käsityökerho ke 29.10. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara p. 045 2641 209.

Diakonian päivä 
perjantaina 31.10. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messu, ilmainen ateria ja vaate- sekä taloustavaran ja-
koa. Päivän aikana myös ilmainen hiustenleikkuu, ajan-
varaukset Saila Luukkonen, p. 040 5747 092. Tervetuloa!

Pateniemen ja Herukan diakoniapiiri 
torstaina 30.10. klo 10.30 Palokan palvelukeskuksessa. 
Diakoniapiiri kokoontuu tälle syksylle Palokan 
palvelukeskuksessa torstaisin klo 10.30–12 seuraavasti: 
30.10., 20.11. ja 18.12. 
Lisätietoja diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Iltaperhekerho
torstaina 30.10. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, tänään laulam-
me lasten kauneimpia hengellisiä lauluja, syömme yh-
dessä iltapuuron. Perhekerhossa mukana lastenohjaa-
jat Tiina Huurre ja Minna Andersson sekä lapsi- ja per-
hetyönsihteeri Anu Hannula.

Lasten kauneimmat hengelliset laulut
torstaina 30.10. klo 18.30, Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Mitä laulaisin lapselle? Tule mukaan laulamaan, leikki-
mään ja opettelemaan yhdessä lasten hengellisiä lau-
luja. Lauluhetki kestää puoli tuntia. Mukana laulamas-
sa Anu-kanttori ja Anu lapsityöstä.

Olette lämpimästi tervetulleita koko perheellä!

Eläkeläisten viikkomessu 
torstaina 30.10. klo 13 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, avustavat Aino-Liisa Ilkko ja Ir-
ma-Elina Mukari, kanttorina Anu Arvola-Greus.

Linja-autoreitti ja aikataulu:
11.45 Pyhän Luukkaan kappeli - Kaitoväylä - Raitotie,
11.55 Pateniemen kirkko, 
12.05 Palokan palvelukeskus, 
12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
12.25 Metsolan kartano, 
12.30 Pyhän Tuomaan kirkko, 
12.35 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä,
12.40 Tuiran palvelukeskus, Tuiran kirkko.

Messun jälkeen on yhteinen kahvihetki. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45 Tuiran kirkolta.

Jumalanpalvelukset 
Messu su 26.10. klo 10. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Tuomo Kangas. 

Hartauselämää
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 11, Vattukuja 2. Anneli 
Nieminen.
Hartaus to 23.10. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Kyläkamari ma 27.10. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Virsilaulupiiri ti 28.10. klo 
11, Varjakka, Kerttu Piirai-
sella Riitta Markus-Wikstedt.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
29.10. klo 12, Toimitalo, Vat-
tukuja 2. Jukka Joensuu, 
Tuomo Kangas.
Hartaus ke 29.10. klo 12.45, 
Caritas-talo. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 29.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu
Seurakuntakerho to 30.10. 
klo 11, Vattukuja 2. Arkilou-
nas. Jukka Joensuu.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ma 27.10. 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 28.10. 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 
30.10. 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.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 30.10. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 23.10. klo 18–
20, Oulunsalon kirkko. Lisä-
tietoja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 29.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 29.10. klo 18–

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Hele-
na Ylimaula, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu su 26.10. klo 12, Hin-
tan srk-talo. Toimittaa Sanna 
Komulainen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
26.10. klo 12 Mammuttihir-
rellä, Ylikiimingissä. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.10. klo 19, Myl-
lyojan srk-talo. Pentti Koppe-
roinen,  Matti Pennanen.

Musiikki ja kulttuuri
Aikuisten laulukerho to 
30.10. klo 11, Yli-Iin srk-talo. 
Laulukerho to 30.10. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo.
 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki 
ja kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot ta-
pahtumista ja kerhoista.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Diakonian aamu ma 27.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-

talo. Maksuton aamupala.

Lähetys
Piispankamari pe 24.10. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.10. klo 18, Myllyojan 
srk-talon ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Seniorit
Porinapiiri ma 27.10. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuone. 
Eläkeläisten kerho ma 27.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 27.10. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 30.10. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.
Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 

Diakonian 
vapaaehtois-

ten leiri 
pe–su 14.–16.11. 

Rokualla 

Virkistystä ja koulutus-
ta seurakunnan vapaa-

ehtoisille. Mukana kant-
tori Anja Hyyryläinen 

ja diakonissat Ulla-Mai-
ja Ruotsalainen ja Anna-

Maija Sälkiö. Hinta on 
55 euroa sisältäen mat-
kat, kylpylälipun, majoi-
tuksen täysihoidolla ja 

vakuutuksen ev.lut.seu-
rakunnan jäsenille. Il-
moittaudu 16.–28.10. 
klo 9–16, p. (08) 5313 

500 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. 

tiistaina 4.11.2014 klo 19
Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla  
(Vattukuja 2) 

Avoin ja maksuton luento -ja keskustelutilaisuus  
kaiken ikäisille aviopareille. Illan toteutuksesta  
vastaa pastori Jukka Joensuu.
 
Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.  
Lastenhoito on järjestetty tilaisuuden ajaksi.
  

Ilmoittautumiset 31.10.2014 mennessä  
iltapalatarjoilua ja mahdollista lastenhoitotarvetta varten  
Jukka Joensuulle p.0447453847, jukka.joensuu@evl.fi.

ROMU-
ROMANTIIKKAA!
- aviosuhteen katsastusasema

Perheretki Santa Parkiin
lauantaina 29.11. 

Päivän aikana vierailemme Napapiirillä Santa Parkissa ja 
Joulupukin pajakylässä. Etusijalla Oulujoen seurakun-
nan jäsenet. Yli 10-v. voivat lähteä retkelle myös ilman 
huoltajaa. Matka maksaa 0–3-v. 15 euroa, 4–12-v. 30 eu-
roa ja yli 12-v. sekä aikuisilta 40 euroa. (Hinta sisältää yh-
den lämpimän aterian, matkat, sisäänpääsyn Santa Par-
kiin ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut seurakun-
tien jäsenille.) Ilmoittautudu viimeistään 10.11. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja: Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925 ja
Sari Meriläinen, p. 040 5583 294

Celtic  
connections 
-laulupiiri 
keskiviikkona 29.10. 
klo 18–19.30 
Oulujoen pappilassa. 
Laulamme kelttijuurisia 
hengellisiä lauluja ja mu-
sisoimme amatöörihen-
gessä. Seuraavat kerrat 
12.11. ja  26.11. 

19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 30.10. klo 18–
20, Oulunsalon kirkko. Lisä-
tietoja Taru Pistolta.

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Julkaisuil-
ta ja seurat su 26.10. klo 16 
Jari Kupsala. Naistenilta ma 

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS  
OULUNSALOSSA
Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirasto, 
Vattukuja 2, 
27.–31.10. klo 9–18
Salonpään koulu, Keskipiirintie 9, 
27.10. klo 14–18
Niemenrannan koulu, Nuottamiehentie 1, 
28.10. klo 14–18
Oulunsalon lukio, Mäntypellonpolku 10, 
29.10. klo 9–13
Oulun lentokenttä, Lentokentäntie 720, 
29.10. klo 14–18
Oulunsalon kirjasto, Karhuojantie 2, 
30.10. klo 14–18 ja 31.10. klo 14–18

Herättäjän kirkkopyhä ja Oulunseudun 
Eteläpohjalaisten kirkkopyhä 

sunnuntaina 26.10. Tuiran kirkossa.

Messu klo 10. Toimittaa Niilo Pesonen, 
saarna Matti Nuorala, avustaa Pasi Kurikka, 

kanttorina Heikki Jämsä, NMKY:n Mieslaulajat. 
Kirkkokahvit, vapaaehtoinen kahvimaksu 

Herättäjä-Yhdistykselle.

Herännäisseurat klo 12. 
Oulun seudun Virsikuoro, johtaa Mervi Kyrki.

w
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KirkkoLeaks – 
seurakuntavaalipaneeli
ke 29.10. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa.

Vuoda hyvä uutinen seurakunnasta! Heitä ehdokkaille kiperä kysymys! Seurakunta-
vaalien teema ”Usko Hyvän tekemiseen” haastaa pohtimaan, mitä hyvää on tekeillä 
ja mitä on tekemättä? Millainen on Oulujoen seurakunta nyt ja tulevaisuudessa? 
YleLeaksista ja Kallion aikaansaavana kirkkoherrana tunnettu Teemu Laajasalo  
(kuvassa) vetää seurakuntavaaleihin liittyvän paneelin, jossa on edustajia 
joka ehdokaslistalta. Iltaa emännöi kirkkoherra Satu Saarinen. 
Mukana nuorisokuoro aCorde. Paneelia voi seurata myös Virtuaalikirkosta.

Facebook-tapahtumaan Kirkkoleaks – Seurakuntavaalipaneeli 
voi jokainen vuotaa hyviä uutisia ja kiperiä kysymyksiä: 
Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen sähköpostilla: 
satu.saarinen@evl.fi. Otsikkokenttään "KirkkoLeaks".

Eläkeläisten kerho to 30.10. 
klo 14, Hoikantien Palvelutalo. 

Muut menot
Fransupiiri ti 28.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 29.10. 

klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Neulansilmä to 30.10. klo 
17–19, Hönttämäen seura-
kuntatalo. Kansainvälinen 
käsityökerho. 

MIESTEN LAUANTAI
8.11. klo 9 Tuiran kirkolla

"Pojan polku – miehen tie"

27.10. klo 18.30. Lauluseura-
oja kodeissa: Keskikylä; Vuor-
malla, Pajukuja 2. Kylänpuo-
li: Lyytikäisellä, Maissikuja 7.
Salonpään ry:  Julkaisuilta ja 
seurat 26.10. klo 16. Kotiseu-
rat to 30.10. klo 18.30 U-M ja 
P Kinnusella.

Oulunsalon seurakunta on 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.
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SEURAKUNTAVAALIEN  
ENNAKKOÄÄNESTYS 

ma–pe 27.10.–31.10. 
klo 9–18 srk-salissa.

Kestilä
• ti 28.10. klo 17–18.30 

kerhokodissa
• ti 18.11. klo 17–18.30 

kerhokodissa
Piippola
• ti 11.11. klo 17–18.30 

seurakuntakodissa

Pyhäntä
• ti 4.11. klo 16.30–18 
 seurakuntatalossa
• ti 25.11. klo 16.30–18 

seurakuntatalossa
Rantsila
• ke 5.11. klo 17–18.30 

seurakuntatalossa
• ke 19.11. klo 17–18.30 

seurakuntatalossa

Diakoniamyyjäisiä
Syysmyyjäiset ja seurakuntakerho
tiistaina 28.10. klo 12 Piippolan 
seurakuntakodissa. 
Myytävänä mm. ruismarjapuuroa, 
pullaa, sämpylöitä ja rieskaa. Arpoja. 

Diakoniamyyjäiset
torstaina 30.10. klo 10.30 Pulkkilan
seurakuntatalossa. Keittolounas 7 €, 
pullia, sämpylöitä, himmeleitä, käsitöitä. 
Arpoja.

Lahjoituksia otetaan vastaan molempiin.

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.10.2014
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Seurakunnissa tapahtuu 23.–30.10.2014

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

A a r o Ku k ko h ov i

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

Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 27.10. klo 18 Pyhännän 
srk-talon kerhotiloissa. 
Ystävänkammari ti 28.10. 
klo 10 Kestilän kerhokodissa 
(huom. paikka!). 
Eläkeliitto ti 28.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Virsihetki to 30.10. klo 14 
Kuurankukassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-kodissa. Piippo-
la: Veteraanien lauluryhmä 
to klo 11 srk-kodissa. Pulkki-
la: Käsikellokuoro ke 29.10. 
klo 9.30, Stellat to 30.10. klo 
15.15 ja kirkkokuoro to klo 
16.30 srk-talossa. Pyhäntä: 
Veteraanikuoro to 30.10. klo 
12, lapsikuoro to 30.10. pie-
net klo 16.30 ja isot 17.30 
srk-talossa. To 30.10. klo 19 
alkaa mieskuoro. Mieskuo-
roon otetaan lisää laula-
jia! Rantsila: Veteraanikuo-
ro ke klo 11, Stellat ke klo 17 
ja kappelikuoro to 30.10. klo 
19 srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 13 Rantsilan ja pe 24.10. 
klo 10 Kestilän srk-talossa.  
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 29.10. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho to 30.10. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa ja pe 31.10. klo 10 Pulk-
kilan srk-talon kerhohuo-
neessa. 
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 13.15 Pulkkilan srk-talon 

kerhohuoneessa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa ja to 30.10. klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. 
Syyslomaviikolla ei ole ker-
hoja eikä kuoroja (poikkeus 
Unton kuorot). Osa kerhoista 
ei kokoonnu myöskään en-
nakkoäänestysviikolla. Tar-
kemmat tiedot kerhon ve-
täjiltä.   
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 26.10. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Seurat ja julkaisuil-
ta su 26.10. klo 19 ry:llä, Erk-
ki Savela. Pyhäntä: Seurat su 
26.10. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 29.10. klo 18.30 Enni ja 
Jouni Palosaarella. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 24.10. klo 
19 ry:llä. Seurat su 26.10. klo 
18.30 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.10. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Unto Määttä. Maaseutuväen 
kirkkopyhä. Ruokailu ja tilaisuus seurakuntakodissa.
Messu su 26.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa 
lapsikuoro Stellat.
Iltakirkko su 26.10. klo 19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Tuomo Näsänen, kanttorina Arja Leinonen.

Kuollut: Tyyne Valpuri Mäläskä 94 (Pulkkila), 
Helli Kaarina Näpänkangas e. Heikkilä 83 (Kestilä), 
Saimi Annikki Kilpeläinen e. Turunen 77 (Pyhäntä), 
Aarno Sakari Kylmänen 53 (Rantsila).

Raamattulähetysilta
tiistaina 28.10. klo 19 
Pulkkilan srk-talossa.
Johannes Hyytinen ker-
too Gideonien kansainvä-
lisestä Raamattujen jake-
lusta Nigeriassa. Vakka-
set kuoro. Hartaus Mart-
ti Arkkila. Iltapala.

Iltajumalanpalvelus 
su 26.10. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Päiväkerhot jatkuvat nor-
maalisti vkolla 44. Lisätietoja 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Lapsiparkki ke 29.10. klo 
12.30–14.30. Paikka hoitoon 
varataan etukäteen Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 30.10. klo 10 
srk-talossa.

Raamattupiiri to 23.10. klo 
19 srk-talossa, Apt. 9.
Käsityöilta ma 27.10. klo 17–
19 virastossa. Kokoonnumme 
tänään poikkeuksellisesti vi-
rastossa. Ota oma käsityö-
si mukaan ja ideoidaan yh-
dessä tulevaa. Olisiko jotain 
kohdetta, jonne voisimme 
yhdessä tehdä jotain?
Kuoroharjoitukset ke 29.10. 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Huomioi aika!
Lähetysilta to 30.10. klo 
18.30 srk-talossa, kuulu-
misia pakolaistyöstä, Liisa 
Kingma. Kahviraha nimik-
koläheteille. 
Diakonia: Operaatio Joulun 

lapsi -keräyksen lahjat läh-
tevät eteenpäin lokakuun 
lopussa, joten toimita lahja-
si lähipäivinä Marjolle viras-
toon p. 045 6381 973. Läm-
min kiitos kaikille keräykseen 
osallistuneille! 
Rauhanyhdistys: Su 26.10. 
klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä. Ti 28.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä klo 17–18.30 ti, 
ke ja to. To 30.10. klo 13 vart-
tuneiden kerho E&K Karju-
lalla.

Kastettu:  
Senni Elina Tervo

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS 
ENNAKKOÄÄNESTYSAJAT 
JA -PAIKAT
 
Kestilä
Ma–pe 27.–31.10. klo 9–18 
seurakuntakoti, Kestilänraitti 4D
Ti 28.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4
 
Piippola
Ma–pe 27.–31.10. klo 9–18 
kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6
Ti 28.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1
Ke 29.10. klo 10–13 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, Keskustie 29
 
Pulkkila
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Pulkkilantie 11
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9
Pe 31.10. klo 10–13 
Siikalatvan lukio, Turulantie 3
 
Pyhäntä
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Kirkkotie 4
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Nestori, Vakkatie 3 A
 
Rantsila
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Rantsilanraitti 10
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12
 
Seurakuntavaaleista lisää 
www.siikalatvanseurakunta.fi ja 
seurakuntavaali.fi -sivuilta.

Hyviä sanoja -ilta
perjantaina 24.10. klo 19 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Tule ja tuo ystäväsi! Illassa mukana Olli Seppänen ja 
Martti Arkkila. Musiikkia Antti Kärsämä.
Kolehti Kansan Raamattuseuran työlle. 
Tarjoilu alkaa 18.30.

Sanajumalanpalvelus
su 26.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustjugov.  

Raamattu- ja rukousilta ti 
28.10. klo 18 Raili Haapalal-
la, Rantatie 64.
Ehtoollishartaus to 30.10. 
klo 14 Saarenkartanossa.
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 31.10. klo 7.30–9.30 srk-
salissa. 

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.
(ei syyslomaviikolla 23.10.)

Kirkkokahvitus- 
apua otetaan 

vastaan 

Haluatko vaikka 
leipoa kirkkokahveille 

tai tulla avuksi 
kahvin keittämiseen, 

tarjoilemiseen tai 
tiskaamiseen? 
Ota yhteyttä 

työntekijöihin!

Seurakuntavaaleihin 
liittyen

VAALIPANEELI 
perjantaina 31.10.

klo 9.15–9.55 
Siikalatvan lukiolla, 

Turulantie 3, Pulkkila.

Joululahja Vienan Karjalan lapsille 
Raahen rovastikunta vei jouluksi villasukkia ja lapasia 
Vienan Karjalan lapsille. Sukkien terän pituus 15–20 cm.
Toimita lahjasi viimeistään pe 14.11. diakonissoille 
tai seurakuntatoimistoihin. 

Nuortenillat 

Isosten toivotaan osallistuvan nuorteniltoihin. 
Rippikoululaiset saavat merkinnän. 

Operaatio 
Joulun lapsi 
-keräyksen lahjat 

lähtevät eteenpäin 
lokakuun lopussa, joten 

toimita lahjasi 
lähipäivinä Marjolle 

virastoon 
p. 045 6381 973. 
Lämmin kiitos 

kaikille keräykseen 
osallistuneille! 

Käsityöilta 
maanantaina 27.10. klo 17–19 virastossa. 

Kokoonnumme tänään poikkeuksellisesti virastossa. 
Ota oma käsityösi mukaan ja ideoidaan yhdessä 
tulevaa. Olisiko jotain kohdetta, jonne voisimme 
yhdessä tehdä jotain?
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lumijoki.seurakunta.netLumijoki

lauantaina 25.10. klo 18 Kastellin kirkossa.
Lokakuun Tuomasmessun teemana on Usko 
ja epäusko. Uskossa otamme vastaan Jumalan 
lahjat ja turvaamme häneen, pidämme hänen 
lupauksiaan tosina ja uskallamme heittäytyä niiden 
varaan. Liturgina on Erja Järvi, saarnaa Matti 
Pikkarainen, ehtoollisavustajina Seija Helomaa ja 
Pertti af Hällström ja esirukousjohtajana Tuulia 
Taskila. Musiikkitoteutus Taina Voutilainen ja YA1.
Lasten pyhäkoulu sanaosan aikana. Messun jälkeen 
vapaaehtoisten valmistamat kirkkokahvit.

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 28.10. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 28.10. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KUULOVAMMAISET 
Lähetyspiiri ma 27.10. klo 14, Keskustan srk-talo.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 23.10. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven läheisyydessä.
Näköpiiri ti 28.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Opa-
systävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven lähellä.
Eläkeläisten viikkomessu to 30.10. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Osallistutaan eläkeläisten pyhäinpäivän messuun. 
Messun jälkeen on tarjolla kahvit. Opasystävät päivys-
tävät klo 12.30 alkaen kirkon edustalla ja opastavat ti-
laisuuden aikana.
Eläkeläisten viikkomessu to 30.10. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Osallistutaan eläkeläisten pyhäinpäivän messuun. 
Messun jälkeen on tarjolla kahvit. Opasystävät päivys-
tävät klo 12.30 alkaen kirkon edustalla ja toimivat op-
paana tilaisuuden aikana.
Näkövammaisten adventtiretki to 27.11. Tervetuloa 
retkelle Pökkylän punaseen tupaan Siikajoen Luohual-
le. Lähtö klo 9 linja-autoaseman tilausajolaiturista ja 
paluu samaan paikkaan n. klo 15.30. Retken hinta on 
12 € sisältäen kuljetuksen, aterian ja päiväkahvin. Pe-
rillä laulamme joululauluja Seppo Ala-Laurin säestyk-
sellä. Mahdollisuus myös ostoksien tekoon tilan sisus-
tus- ja lankamyymälässä. Ilmoittaudu 13.11. mennes-
sä Pohjois-Pohjanmaan näkövammaisten yhdistyksel-
le p. 08 311 5653 tai sähköpostitse yhdistys@ppnry.net.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 24.10. klo 13–15, Keskustan seura-
kuntatalon Monitoimisali.
Tavoiteryhmä ma 27.10. klo 10–12, Keskustan seura-
kuntatalon Monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskuste-
luryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehil-
le ja naisille. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Matalankynnyksen raamis to 23.10. klo 18–20, Van-
han pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä mihin 
kohtaan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Yhtei-
sen pohdinnan kautta vanhat tekstit tulevat eri taval-
la tutuiksi. Lisätietoja Jouko Lankinen, p. 044 3161 577.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seu-
rat (vastuutahona Kansanlähetys) ma 27.10. klo 18.30 
Koulukatu 41.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
30.10. klo 18 Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Välivainio. 
Kysy ovikoodi Johannalta, p. 040 707 1681.
Lenkkiryhmä to 30.10. klo 18–20, Monitoimisali. Ko-
koonnumme Monitoimisalissa, josta lähdemme noin 
tunnin lenkille tai muuten reippailemaan. Palattuam-
me nautimme pientä iltapalaa ja hengenravintona il-
tahartautta. Sopii hyvin sekä aloittelevalle- että ak-
tiiviliikkujalle. Liikutaan ainakin apostolin kyydillä!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 25.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Psalmit, miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä voi-
si käyttää? Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 27.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Raimo Lappi, Oma 
kutsumus maailmassa (järjestöjen yhteiset seurat).
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 29.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Sinne ja takaisin, Keni-
an aktiolaiset.

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 24.10. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on minun osani. 
Ps 73:26, Pasi Kurikka.
Medialähetyspäivien kiitosilta to 30.10. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Mukana Mervi Viuhko Medialähetys Sa-
nansaattajista.

Englanninkielinen messu su 26.10. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Saarna myös suomeksi. Kaksikielinen  
pyhäkoulu lapsille.
English Service on Sunday 19th of October at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Saksankielinen jumalanpalvelus to 30.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hans-Christian Beutel, kanttori-
na Tommi Hekkala.

Kansainvälisyys

Retriitti nuorille aikuisille 
pe–su 14.–16.11. Isoniemen leirikeskus Haukiputaalla. 

Lähde hiljentymään meren rannalle nuorten aikuisten 
hiljaisuuden retriittiin. Aloitamme pe klo 17, paluu-
matkalle lähdemme su klo 13. Retriitin ohjaajina toi-
mivat Jouko Lankinen ja Mono Kuoppala. 

Viikonloppuretriitin hinta on 20 €. Sitovat ilmoittau-
tumiset 29.10. mennessä. Retriittiin voidaan ottaa 
maksimissaan 15 osanottajaa. Ilmoittautuneille lähe-
tetään erillinen info retriitistä. 

Lisätietoja Monolta, p. 040 5747 124 ja 
                  Joukolta, p. 044 3161 577

Leirit ja retket
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Eväitä Isyyden Työkalupakkiin

Nykypäivän isyys ja huomisen haasteet 
– Isänä monen tulen välissä
keskiviikkona 5.11. klo 18–20 Keskustan 
seurakuntatalon Isossa seurakuntasalissa (2. krs)

Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia järjestää yh-
teistyössä Oulun seurakuntien kanssa avoimen ja mak-
suttoman luentotilaisuuden Oulun alueen miehille, isil-
le ja isoisille. Luennoitsijana toimii kasvatustieteiden 
tohtori, isyystutkija ja kirjailija Jouko Huttunen.
    Luennon tavoitteena on tukea ja vahvistaa isyyttä –
isyys kantaa ja kannattaa aina. Jokainen mies voi löytää 
ilon omasta isyydestään, vaikka kaikki ei menisikään 
aina kuin "Strömsössä". Luennolla käsitellään "normi-
isyyden" ohella myös uusperhe- ja etäisien iloja ja su-
ruja sekä sitä, kuinka aina kannattaa yrittää katsoa asi-
oita uudella tavalla. 
   Ilmoittautumiset 4.11. mennessä www.nuortenystavat.
fi. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Lisätietoja Riitta Ala-
talo, p. 044 7341 643, riitta.alatalo@nuortenystavat.fi.
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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

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

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

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

avassa 
lehdessä.

Aikuisten raamattupiiri su 
26.10. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
28.10. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla ja klo 14 Lau-
rinkodissa, Tarja Pyy.
Keskipäivänkerho ke 29.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Saamme Tyrnävän kerholai-
set vierailulle ja keräämme 
yhdessä voimia syksyyn. Ar-
vontaa!
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 29.10. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki ja Simo Pekka 
Pekkala pyhäinpäivän tun-
nelmissa.
Rukouspiiri ke 29.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 30.10. klo 11 kappe-
lissa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki.

Messu su 26.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. 
Vietetään maatalousvä-
en ja tuottajien kirkko-
pyhää, messun jälkeen 
kirkkokahvit ja pieni juh-
la seurakuntatalossa.

Hartaus ja ehtoollinen to 
30.10. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 30.10. klo 14 Hel-
minkodissa, Tarja Pyy. 
Lähetyslauluilta to 30.10. 
klo 18.30 Sirkka Pelkosella, 
Rantaholapantie 4 D 10, Jou-
ni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 

kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa nuori-
sotilassa. Toimintaan tarvi-
taan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena p. 040 5470 785 ja 
Hanna p. 040 5470 784.
Kuorot: Ke 29.10. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-
rinteen srk-salissa, keskiviik-
koisin klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa ja tors-
taisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Perhe-
kerhot vierailevat hautaus-
maalla ti 28.10. Kokoontumi-
nen portilla klo 9.30. Voit ot-
taa oman kynttilän mukaan. 
Kahvit ja mehut seurakunta-
talolla.  
Nuoret/rippikoulut: Isos-
koulutus ke 29.10. klo 18–20 
Koortilassa. KLS:n akustinen 
konsertti/ nuorten iltakirkko 
pe 31.10. klo 19 kirkossa, sisäl-
tyy isoskoulutukseen ja rippi-
kouluopetukseen, saa mer-
kinnän rippikoulukorttiin.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho to 
30.10. klo 10–12, Tarja-pap-
pi vierailee. 

Kastettu: Jirka Olavi 
Einari Paasimaa.
Kuollut: Reima Olavi 
Ruostetsaari 57.

Messu su 26.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Ri-
ku Korkeamäki, kanttori 
Laura Alasaarela. Avustaa 
Johanna Rantala. Lähetys-
sunnuntai. Kirkkokahvilla 
kirkkosalin takaosassa lä-
hetystilaisuus. Pipliaseu-
ran Oulun alueen vastaa-
va työntekijä Riku Korke-
amäki kertoo seuran toi-
minnasta ja ajankohtaisis-
ta projekteista.

RaaTuu to 23.10. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla, tutkitaan 
taas Raamattua Leilan joh-
dolla.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
28.10. Seurakuntakerhon ret-
ki ke 29.10. Muhokselle. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän srk-talolta.
Nuttupiiri ti 28.10. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Hartaus ke 29.10. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Muualla rippikoulun käyvi-

en nuortenilta ke 29.10. Tyr-
nävän srk-talolla, sukunimen 
alkukirjaimen mukaan A–L 
klo 17.30–18.30 ja M–Ö klo 
19–20.
Herättäjän seurat to 30.10. 
klo 18 Seija ja Juhani Tolosel-
la, Nestorintie 11.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin  
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Lapsikuoro torstaisin klo 16 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 24.10. klo 19 
ry:llä. Su 26.10. seurat klo 14 
Lepolassa ja seurat ja SRK:n 
julkaisujen esittely klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
24.10. klo 19 ry:llä.  Seurat ja 
SRK:n julkaisujen esittely su 
26.10. klo 13 ry:llä.

Kirkkoväärtejä haussa Tyrnävällä ja Temmeksellä 
Sinustako Tyrnävän seurakunnan kirkkoväärti? Etsimme 
kirkkoväärtejä, joiden tehtävänä on koota vapaaehtois-
ryhmä palvelemaan eri tehtäviin jumalanpalveluksiin. 
Ryhmän jäsenten tehtävinä voi olla esimerkiksi koleh-
dinkeruu, tekstinluku, esirukousavustus, tervetulotoivo-
tus ja virsikirjojen jako, suntion avustaminen, seurakun-
talaisen avustaminen, musiikkiavustus.
Lisätietoja saa kirkkoherra Timo Liikaselta, 
p. 044 7372 611 tai timo.liikanen@evl.fi. 

Nuorten retki 
Maata Näkyvissä 

-festareille

Osallistu huikeille gos-
pel-festareille! Retki teh-
dään yhdessä Iin seura-
kunnan nuorten kans-
sa. Osallistumismaksu 60 
€ (sis. matkat, kouluma-
joituksen, pääsylipun ja 
ruokailut festarialueella, 
sekä ruokailun meno- ja 
paluumatkalla). Ilmoit-
tautumiset 26.10. men-
nessä johanna.rantala@
evl.fi tai p. 044 737 2632. 
Ilmoita samalla ruoka-ai-
neallergiat, erityisruoka-
valiot, kotiosoite ja pu-
helinnumerosi. HUOM! 
Ilmoittautuminen on si-
tova! Ilmoittautumisen 
päätyttyä saat retkikir-
jeessä tarkemmat tiedot 
retkestä.

Aamupuuro pe 24.10. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. 
Aamiainen tarjolla eurolla. 
Samalla jaossa myös kaup-
pojen lahjoittamaa ruo-
kaa. Vapaaehtoiset paikalle 
klo 8. Yhteyshenkilö Marika 
Kamps.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 24.10. klo 12 lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps. 
Kansanlähetyksen seurat su 
26.10. klo 18 Rönköillä klo 18, 
Piiparinaho 20 A. Puhujana 
Raimo Lappi. 
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 27.10. klo 12 Lähetys-
vintillä.
Niittypirtin kerho ma 27.10. 
klo 13 Vanhusten palveluta-
lolla. Mukana diakonissa Si-
nikka. 
Perhekerho ti 28.10. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. "Leik-
kien" -tuote-esittely / Mirva 
Myllyoja (www.lelukutsut.fi). 
Nuorten lähetysvintti ti 
28.10. klo 17.30 Lähetysvin-
tillä. Nuorten lähetysvintti 
alkaa jälleen! Tule askartele-
maan ja tekemään käsitöitä 
Venezuelassa asuvan kummi-
oppilaamme koulunkäynnin 
tukemiseksi. Parannetaan 

Messu su 26.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, Kimmo Helo-
maa ja Hanna Korri. Py-
häkoulu kirkkokamma-
rissa jumalanpalveluksen 
aikana. 

yhdessä maailmaa! 
GospelGym ti 28.10. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salis-
sa. Jumppaa gospelin tah-
tiin. Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 29.10. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. "Leikkien" -tuo-
te-esittely / Mirva Myllyoja 
(www.lelukutsut.fi). 
Seurakuntakerho ke 29.10. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ko-
titalouskerho. Ota mieluinen 
resepti ja essu mukaan. Lei-
votaan yhdessä pullaa. 

Kuorot ke 29.10. Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkossa, 
Tähdet-kuoro klo 17 seura-
kuntatalolla, Aikuisten kuo-
ro klo 18.30 Kirkossa, Kirkko-
laulajat klo 18.30 seurakun-
tatalolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
29.10. klo 18.30 Junttoloilla, 
Jyväskyläntie 63 C.
Nuortenilta to 30.10. klo 18– 
20 Nuorisonurkassa.
Tukihenkilöilta to 30.10. klo 
18 – 19.30 pappilan yläkerran 
kahviossa. Mukana diakonis-

sa Marika Kamps.
Aamupuuron 2015 suunnit-
telukokous pe 31.10. klo 12 
Lähetysvintillä. Jos olet kiin-
nostunut tulemaan vapaeh-
toiseksi aamupuurolle, tu-
le mukaan suunnittelemaan 
ensi vuoden toimintaa tai ota 
yhteyttä Marika Kampsiin.
Virsilauluilta pe 31.10. klo 
18 kirkossa. Järjestäjinä seu-
rakunta ja rauhanyhdistys.
Esikoislestadiolaisten syys-
seurat pe 31.10. klo 18.30 
seurakuntatalolla.
Partio: 20.–26.10. Koulujen 
syysloma. Syyslomalla ei ole 
partiokokouksia. Ma 27.10. 
Seinäkiipeilyn kokeiluilta 
partiolaisille Limingan liikun-
tahallilla klo 18–19.30. Alle 
15-vuotiaat huoltajan seu-
rassa. Partion jäsenmaksu tu-
lee olla maksettuna. Paikalla 
ohjausta ja neuvontaa. 
Ti 28.10. Sampojen kämppä-
talkoot Partiokämpällä alka-
en klo 18. 
Ke 29.10. Päivystys partiotoi-
mistolla klo 15–17. Mafeking 
2./14–15 sekä eräpartioluo-
kan koulutus Kotikololla klo 
18–20.30. 
To 30.10. Samoajailta. Uu-
sia partiolaisia otetaan vie-
lä mukaan toimintaan.  Ota 
yhteyttä Markku ”Make” 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Kirkkokuoro ke 29.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 30.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 30.10. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 30.10. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Taksikyyditys Kirkon-
kylän srk-kodilta klo 12.15.
Varttuneet to 30.10. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 30.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 31.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisaran auki-

Messu su 26.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, avustaa Teemu 
Riihimäki, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Tarja Sakko, laulu. Pyhä-
koulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

oloajat: ti, to, pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: kerhot: 
www.kempeleenseurakunta.
fi/koululaiset. Varhaisnuor-
ten avoimet ovet 1.–3.-lk  to 
klo 13–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 29.10. klo 18 Vanhas-
sa pappilassa.
Kastetut: Aappo Emil Ilma-
ri Anttila, Eeli Luukas Haapa-
lahti, Kasperi Eemil Tervo, Ii-
sa Eerika Pyykkö, Alva Kare-
lia Jokelainen, Alex Samuli 
Kaisto, Miro Matti Raappana, 
Benjamin Michael Pantsar.
Vihitty: Jarmo Ensio Ala-
talo ja Pirjo Anneli Savolai-

nen. Tuomo Aleksi Puoskari 
ja Laura Johanna Kreivi.
Kuollut: Kaisu Tölli s. Lau-
riala 87, Veikko Ilmari Varis 
72, Ahti Viljami Pulkkinen 
69, Ensio Juha Tapio Soini 51, 
Antti Matias Suomela 48.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkopyhä su 26.10. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa (kuunneltavissa seura-
kunnan nettisivuilta). Seurat, 
julkaisutilaisuus ja laulutuo-
kio su 26.10 klo 16 ry:llä.
Tiistaikerhon retki 28.10. 
klo 13 Haukiputaan Jokiky-
län ry:lle. Lähtö Kempeleen 
ry:ltä klo 12.30. Perhekerho 
ke 29.10. klo 10–12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
24.10. klo 19 ry:llä. Seurat su 
26.10. klo 13 ja SRK:n julkai-
sujen esittely ry:llä.

Kastettu: 
Viljami Aleksanteri Hemmilä, Valto Tapani Palola, 
Elma Meea Matilda Soini
Kuollut: 
Rauha Keränen 93, Martta Elisabet Päätalo 89

Ekumeeninen 
rukousilta 

maailmanrauhan 
puolesta 

perjantaina 24.10. 
klo 18 Pyhän Kolminai-

suuden kirkossa.

Mukana Teemu Riihimäki 
ja Tuukka Rantanen, 

kanttoreina Marjo Irjala 
ja Helena Mantsi. 
Rukousta ja Taizé-

lauluja. Iltatee.

Korhoseen p. 044 7521 223 
tai markku.korhonen@evl.fi. 
Tarkemmat tiedot toiminnas-
ta  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulut 
su 26.10. klo 12 ja seurat ja jul-
kaisuilta klo 16 ry:llä. Rippi-
koulun kodinilta ti 28.10. klo 
18.30 Lumijoen ry:llä. Perhe-
kerho to 30.10. klo 10.30 ry:llä 
ja sisarilta klo 19 ry:llä.

Barokkisonaatteja 
viululle (Osmo Leponiemi) ja 

pianolle (Hannu Hirvelä) 
sunnuntaina 2.11. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa

Isovanhempi-lapsenlapsi
-leiripäivä 

lauantaina 15.11. klo 9–16 
Luurinmutkan leirikeskuksessa.

Leiripäivän hinta: 10 euroa / isovanhempi ja 
5 euroa / lapsenlapsi. Hinta sisältää kuljetukset, 

ruokailut ja päivän ohjelman. 
Ilmoittautumiset 7.11. mennessä

www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 9.11. klo 11.30–13.30 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Tulot lähetystyön hyväksi. Ruokalippuja (12 € aikuiset / 
6 euroa 7–12-v.) on rajoitetusti, osta omasi ennakkoon:

Messun jälkeen kirkossa: 19.10. ja 2.11. tai kirkkoher-
ranvirastolta. Myynnissä myös sponsorilippuja, jotka 
jaetaan diakoniatyön kautta vähävaraisiin perheisiin.
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Pizzaa ja parisuhdetta
perjantaina 14.11. klo 18.30 Zeppeliinin Rossossa 

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset

SEURAKUNTAVAALIT • Usko hyvän tekemiseen 

27.–31.10. ENNAKKOÄÄNESTYS 
• Kirkkoherranvirastossa, Tiilitie 1 

joka päivä klo 9–18
• Zeppelinissä 30.–31.10. klo 12–18

9.11. VARSINAINEN ÄÄNESTYS 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 11–20

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys Limingassa

Kirkkoherranvirastossa 
27.–31.10. klo 9–18,

Limingan kirjastossa 
27.–29.10. klo 12–19,
Limingan lukiolla  

29.10. klo 10–12,
Tupoksen Vanamossa 

30.–31.10. klo 12-19

Nuorten retki
 Maata näkyvissä 

-festareille 
Ilmoittaudu 

viimeistään 30.10. 
osoitteessa 

www.nuorisonurkka.fi.

W.A. Mozartin Requiem 
lauantaina 1.11. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Esiintymässä Muhoksen ja Kiimingin kamarikuorot, Kii-
mingin poikakuoro, Oulunsalo Ensemble orkesteri. Solis-
tit Kaisa Ranta sopraano, Pirjo Mäntyvaara altto, Tuuk-
ka Säily tenori, Jarkko Metsänheimo basso, johtaa Os-
si Kajava. 

Käsiohjelma 15 €, saatavana ennakkoon Muhoksen kirk-
koherranvirastosta sekä tuntia ennen kirkon pääovelta.

Lämmin kiitos 
kaikille hautausmaan siivoustalkoisiin 

osallistuneille sekä K-supermarket Mimmille 
kahvitarjoilutarvikkeista!

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 26.10. klo 12 pyhäkou-
lut: Kk-Anttila Jokitalo, Ko-
rivaara Karjula, Pälli Män-
nikkö, Suokylä Rautakoski. 
Ma 27.10. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 28.10. klo 13 laulu-
seurakerhon retki SRK:lle. To 
30.10. klo 18.30 ompeluseu-
rat Tuula ja Juhani Vääränie-

mellä ja Anna-Riitta ja Reima 
Mertaniemellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 24.10. klo 19 julkai-
suilta ry:llä. Su 26.10. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Ös-
terberg, Laitasaari Ervasti, 
Huovila Pöykkö. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 28.10. klo 13 lau-
luseurakerhon retki SRK:lle. 

Kauneimmat 
hengelliset laulut 

keskiviikkona 12.11. 
klo 19 kirkossa.

Tilaisuuteen voi lähettää 
ennakkoon laulutoiveita 

sähköpostilla 
ossi.kajava@evl.fi tai 

muhoksen.seurakunta@
evl.fi tai 

soittamalla Ossi Kajavalle, 
p. 040 5470 786. 

Mukana laulamassa 
lapsikuoro ja kirkkokuoro. 

Yhteislaulua. 

Erityisesti kirkkoon 
ovat tervetulleita 
nuoret aikuiset ja 
nuoret, sekä kaikki 
musiikin ystävät.
Kuulemme akustista 
livemusiikkia, joka 
sopii tunnelmalliseen 
pyhäinpäivän aattoon.

kls. konsertoi akustisesti
nuorten iltakirkossa 
perjantaina 31.10. klo 19 kirkossa.

Tilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy. 
Tapahtuma kuuluu isoskoulutukseen ja rippikoulu-
opetukseen,  nuorten iltakirkko/musiikkitapahtuma-
merkki rippikoulukorttiin.

Perhetapahtuma Temmeksellä 
lauantaina 22.11.
Tyrnävän seurakunta ja MLL:n Temmeksen osasto kutsu-
vat kaikkia lapsiperheitä viettämään yhteistä päivää 
Temmeksen seurakuntatalolle ja Mäntyrinteen tiloihin.
Ohjelma: Yhteinen aloitus seurakuntatalolla, 
Petäjäsuvannontie 2
klo 10.00 Alkuinfo ja Perhejumis
klo 10.30 Vanhemmille: Luento, keskustelu / ”myönteisyys 
voimavaraksi lasten kasvatuksessa” (Mäntyrinne)
Luennoitsija: Marika Salonurmi, psykoterapeutti jne.
klo 10.30 Lapsille: Omaa ohjelmaa, leikkiä, laulua, 
askartelua (srk-talo)
klo 12.00 Ruokailu (srk-talo)
klo 13.00 Liikkuva Laulureppu esiintyy (Mäntyrinne)
klo 13.45 Kiitos ja kotiin
Ilmoittautuminen pe 14.11. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 5640 600. Ilmoittautua voi myös perhe-
kerhoissa. Tapahtumaan otetaan maksimissaan 30 lasta.
Tapahtuma on perheille ilmainen.

Kastettu: 
Aamos Aaprami Kumpula.

Opiskelija-avustus
Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia kristillises-
sä oppilaitoksessa ja kirkon virkaan opiskeleville Tyrnä-
vän seurakunnan jäsenille. Avustuksen määrä on 150 eu-
roa. Hakemukset tulee toimittaa 7.11. mennessä seura-
kuntaan ja ne käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. 
Osoite Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 91800 Tyrnä-
vä. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä opiskelija-
todistus ja kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestyspaikat Tyrnävällä
• Kirkkoherranvirasto, Mankilantie 1, 
 27.–31.10. klo 9–18
• Liikekeskus (Pankin talo), Vanhatie 14,  
 27.10. klo 10–18
• Temmeksen seurakuntatalo, Petäjäsuvannontie 2,    
 28.10. klo 13–18
• Murron koulu (ruokasali), Simontaival 6–8,  
 30.10. klo 16–20
• S-Market Ykkönen, Vanhatie, 31.10. klo 10–18
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• Palautetta Jari Flinkin har-
tauskirjoitukseen Harhaoppia 
vastaan (RT 16.10.):

Mistä johtui Martin Luthe-
rin antisemitismi, joka ilmenee 
lukuisista hänen kirjeistään ja 
kirjoituksistaan? Nehän olivat 
yksi Adolf Hitlerin perusteis-
ta juutalaisten holokaustiin. 
Jeesuskin oli juutalainen, ei-
kö niin?

SIMO LUONUA
Martinniemi 

• Ei tarvitse hankkia korvaavia 
tiloja Kaukovainion kappelille 
eikä Pateniemen kirkolle. Hal-
vempi on antaa ilmaiset julki-
sen liikenteen matkaliput kes-
kustaan vähille osanottajille. 
Suntiot voivat myös säännölli-
sesti kysellä vapaaehtoisia au-
toilijoita, jotka voivat poimia 
autottomia kyytiinsä kirkko-
matkalla. 

Verkkopalaute

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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Sinappia

Huonon huokaus 
ja paavin paukaus

Rauhan Tervehdykseen tuli muutama vuosi 
sitten vihaista postia. Kirjoittaja ihmetteli, 
miksi hänen lähettämiään rukouksia ei ol-
lut julkaistu lehdessämme; ne kun olivat pa-

rempia kuin lehteen päässeet.
Minulle tuli palautteesta nöyrä ja hämmästele-

vä mieli. Voiko yksi rukous olla parempi kuin toi-
nen? Hykerteleekö Jumala innoissaan, jos vaikka-
pa paavi paukauttaa rukouksen, jossa tehokeinot ja 
rakenne ovat viimeiseen asti hiottuja?

Katsooko Jumala pahalla, jos joku vaatimatto-
mampi eläjä huokaa rukouksen, jossa ei ole ollen-
kaan eleganssia eikä mitään tajua muotoseikoista?

Nöyrä ja hämmästelevä mieleni löysi vastauk-
sen. Jumala ei ihmisen tehokeinoista piittaa.  Hä-
nelle huonon huokaus on yhtä otollinen kuin paa-
vin paukaus. 

En kuitenkaan tarkkaan 
osaa sanoa, millainen ruko-
us on Jumalalle otollinen, 
sillä Kaikkivaltiaan tiet ovat 
tuntemattomat. Hän tekee 
mitä tahtoo. Minulle on kui-
tenkin kerrottu, että oikea 
sydämen asenne on Juma-
lan mieleen. Huonon huokaus saattaa Herrastam-
me olla hyvinkin vetoava. Paavikin saa autuutensa.

Jotkut käyvät suuren ahdistuksen vuoksi ru-
koustaisteluja, jotka kestävät tuntikausia, elleivät 
jopa päiviä.  En kuitenkaan usko, että rukouksen 
kesto on ratkaisevaa. Viiden sekunnin pikahuoka-
us voi olla yhtä tehokas kuin kokonainen megaru-
kousmaratoni.

Jumala on sillä tavalla jämäkkä jäbä, että häneen 
tuskin voi rukouksen pituudella vaikuttaa. Juma-
la ottaa pallon kiinni heti eikä hänen tarvitse fun-
deerata rukoilijan pointteja hetkeäkään. Hän tun-
tee meidät kaikki.

Pitkään kestävän rukouksen hyöty on sii-
nä, että rukoilija voi ahdistukses-
saan tuntea olevansa Juma-
lan lähellä. Mitä pitempään 
Jumalan lähellä ollaan, si-
tä suurempi lohdutuskin 
voi olla. 

Rukoilen usein pit-
kään. Se auttaa iltojeni 
alakulossa. 

 
PEKKA HELIN

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

Jumala ei 
ihmisen 
tehokeinoista 
piittaa.

Muista yhteystietosi!
Mikäli haluat tekstisi leh-
teen, muista laittaa mu-
kaan myös oma nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä jul-
kaistaan poikkeustapauk-
sissa nimimerkillä, mutta 
tuolloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksel-
le voi antaa palautetta ni-
mettömästi nettisivujem-
me kautta www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute.

Ihmetyttää, kun monilla mes-
sun toimittajilla tuntuu ole-
van johonkin kiire. 
Kiusaavimmin tämän kokee 

synnintunnustuksen ja -pääs-
tön yhteydessä. Kun seurakun-
talainen yrittää ajatuksen kans-
sa yhtyä synnintunnustuksen 
sisältöön, kuuluvat päästösanat 

Olen kuullut valituksia 
Haukiputaan hauta-
usmaan uudesta park-
kipaikasta. Siis siitä 

osuudesta, jonka kaupunki ra-
kensi koulujen rakentamisen 
yhteydessä. Piti käydä itse tar-
kistamassa, mikä on totuus asi-
assa. 

Siististi ja taloudellisesti teh-
ty.  Pieneen tilaan on saatu ah-
dettua kolmisenkymmentä 
parkkiruutua ja hautausmaa-
alueelle menevä kapea kak-
sipuolinen katu. Katu palve-
lee myös päiväkodin tarpeita,  
ja parkkipaikat ovat ilmeisesti 
tällä hetkellä myös koulun hen-
kilökunnan käytössä. Vieressä 
on leveä kevyenliikenteen väy-
lä. Oikein hienosti rakennettu 
sekin ja pinnat asfaltoitu.

Tuntuu kuitenkin siltä, et-
tä muu, siis hautausmaan käyt-
tö on tyystin unohdettu. Koko-
naisuutta ei ole millään taval-
la otettu huomioon. On raken-
nettu ns. sumppu, joka ei lii-
kenteellisesti toimi. 

Suunnittelijoilla ei ilmeises-
ti ole ollut käsitystä hautaus-
maan käyttäjien tarpeista. Sil-

Haukiputaalla hautausmaan parkki on 
hengenvaarallinen sumppu

loin kun hautausmaalla on jo-
kin suurempi tilaisuus, vaikka 
hautajaiset tai suurien juhlapy-
hien aika, paikka on hetkessä 
tukossa ja saattaa olla vaaral-
linenkin, kun paikalle saman-
aikaisesti tulee paljon autoja ja 
sieltä myös poistuu autoja.  

Kapea katu on hetkessä tu-
kossa  eikä millään toimi tällai-
sessa tilanteessa.  Entäpä jos sat-
tuu onnettomuus? Miten häly-
tysajoneuvot pääsevät tukossa 
olevaa kapeaa väylää paikalle?  

Rakennetut parkkiruudut 
ovat ahtaita näin sulan aikaan, 
miten sitten talvella, kun lun-
ta on joka paikassa eikä lumelle 
ole rakennetulla alueella tilaa? 

Käyttäjät ovat pääsääntöisesti 
iäkkäämpää väkeä, eivätkä park-
keeraustaidot ahtaisiin ruutui-
hin ole parhaat mahdolliset.  

Tiedän Haukiputaan seura-
kunnan ottaneen kantaa asiaan 
hankkeen suunnitteluvaihees-
sa. Sitä ei kuitenkaan ole otettu 
huomioon – miksi?

Liikennöintiä voitaisiin hel-
pottaa rakentamalla alueel-
le toinen poistumistie esimer-
kiksi Jatulin parkkialueelle. Siis 
nykyistä uusittua katua tultai-
siin ja toista väylää poistuttai-
siin.  Ei ole kovin iso ja vaikea 
temppu. 

Ellei tätä voida tehdä, hau-
tausmaalla asioivia pitäisi jol-
lain merkeillä ohjata käyttä-
mään Jatulin parkkipaikkaa ja 
rakentaa kunnon kevyenliiken-
teen väylä parkkipaikalta hau-
tausmaa-alueelle. 

Kaikki paikalla olleet valitti-
vat näitä samoja asioita ja vah-
vistivat aikaisemmin saamani 
tiedot. 

  IRJA LAHDENSIVU
Oulun yhteisen  

kirkkoneuvoston jäsen

Tiedän Haukiputaan 
seurakunnan 
ottaneen kantaa 
asiaan hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. 
Sitä ei kuitenkaan 
ole otettu huomioon 
– miksi?

Jumalanpalveluksen toimittajien kiire häiritsee

lähes yhteen menoon. 
Aivan toinen on tuntu sil-

loin, kun kokee toimittajan it-
sensäkin samaistuvan sekä tun-
nustukseen että sitten levolli-
seen, vakuuttavaan päästöön. 

Sama vaikutelma on tieten-
kin vaikkapa yhteen ääneen 
lausuttavassa rukouksessa: ul-

kolukua, jossa ei vaivatta pysy 
mukana, tai rukousta. 

Moni eri seurakunnista on 
rohkaissut huomauttamaan yl-
lä todetusta, joten toimitan asi-
an lehdelle. 

MARTTI HANNULA
Oulu


