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Monta tapaa olla mies

Erouhka vie pareja kirkon perheneuvontaan. Sivut 4–5
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Oulun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto 

päättää ensi maanantaina, nostaako se kirkollisve-

roa ensi vuodeksi.

Jos veronkorotukseen päädytään, kyseessä olisi 

siinä mielessä historiallinen päätös, että veropro-

sentti on yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen mukaan 

pysynyt tähän asti samana yhtymän perustami-

sesta lähtien eli peräti 50 vuotta.

Korotuspaineen taustalla ovat talouden ongel-

mat, jotka heijastuvat kaikkialle, myös seurakun-

tiin. Oulun talousalueen rakennemuutoksen vai-

kutukset alkavat näkyä verokertymien hidastumisena.

Seurakuntayhtymällä on paineita vähentää myös kiinteis-

tö- ja henkilöstömenoja. Menoista yli puolet on henkilöstö-

menoja ja vajaa kolmannes kiinteistömenoja.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää tulo-

veroprosentin nostoa 1,30:een nykyisestä 1,25:stä. Esitys-

tä kannatti neljä ja vastusti kolme neuvoston jäsentä. Peräti 

yhdeksän äänesti tyhjää.

Kirkollisveron tuloveroprosentti vaihtelee Suomen seu-

rakunnissa 1–2,25 prosentin välillä. Keskimää-

rin kirkollisvero on tänä vuonna 1,42 prosenttia. 

Oulussa prosentti jäisi siis korotettunakin maan 

keskitason alle.

Veronkorotus herättää helposti kielteisiä tun-

teita ja vastustusta maksajassa. Yksilötasolla esi-

tetty korotus toisi 20 000 euroa vuodessa ansaitse-

valle noin kymmenen euron lisämaksun vuodessa.

Kirkollisvero on yksi esimerkki asioista, joista 

seurakuntien luottamushenkilöt päättävät. He linjaavat, mil-

lainen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, 

keitä autetaan, missä ja miten. 

Ensi sunnuntai on isänpäivä, mutta silloin järjestetään myös 

seurakuntavaalit. Niissä valitaan luottamushenkilöt 430 seu-

rakuntaan. Ethän jätä ääntäsi käyttämättä? Kirkko koostuu 

kaikista sen jäsenistä.

KUINKA TOIVOTTAA toiselle Rauhaa tä-
män päivän kielellä? Kuinka sanoa se niin 
että tarkoittaa, että noissa sanoissa välittyy 
kaikki se hyvä mitä noihin sanoihin sisältyy?

Noita pohdimme eilen isoskoulutusleiril-
lä. Päivän tekstinä tietysti se, jossa Jeesus lä-
hettää meidät viemään Rauhaa toinen toisil-
lemme. Kun menette johonkin taloon, sano-
kaa ensiksi: Rauha tälle kodille.

Harjoittelimme leiriporukalla Rauhan 
toivottamista. Kokeilimme toivottaa vie-
ruskaverille Rauhaa. 

Ensimmäinen havainto oli, että Rau-
han toivottaminen vaatii katsekontaktia 
ja kohtaamista. Ilman kohtaamista Rau-
han toivotus ei onnistu.

Rauhan toivottamiseen ei välttämättä 
tarvita sanoja.  

Tuomas Hynynen pohti Rauhan 
tervehdystä Blogimetsässä 3.11.

KIRKOLLISKOKOUKSEN PÄIVÄT ovat pit-
kiä ja ottavat perusteellisesti mehut irti 
edustajista. Täysistuntojen välissä ja nii-
den jälkeen istutaan valiokunnissa. Usein 
ilta on pitkällä ennen kuin on aika siirtyä 
oman kämpän rauhaan tai saunan lauteil-
le puimaan päivän antia.

Juuri raskaiden päivien vuoksi on kos-
kettavaa nähdä, miten iltayhdeksältä vä-
ki jaksaa vielä kokoontua iltahartauteen. 
Moni on toki käymässä sukulaisissa tai 
kokonaan muissa puuhissa, mutta sanan 
äärelle jaksaa silti tulla suuri joukko. Ilta-
virsi, lyhyt sana, hyvä hetki Jumalan edes-
sä ja sen jälkeen vielä ehkä pikku iltapala. 

Katson iltahartauteen kokoontuvia 
edustajia. Arvostus ja kunnioitus kasva-
vat.  Jaksavat vielä pitkän päivän jälkeen-
kin tulla, vaikka muutakin olisi tarjolla. 
Tosissaan olevaa väkeä. 

Kirkolliskokousedustaja Erkki Koskenniemi
blogissaan 3.11. 

PÄIVÄLEHDISSÄ JUMALA on alettu kir-
joittaa yhä useammin pienellä alkukir-
jaimella jopa repliikeissä, joissa kristit-
ty puhuu Jumalasta. Tunkeeko toimitta-
ja oman arvomaailmansa haastateltavan 
suuhun vai onko tapa pyhän kunnioituk-
sen puutetta?

Toimituspäällikkö Vuokko Vänskä 
seurakuntalainen.fi-verkkolehden blogissa 31.10.

Talouden ongelmat heijastuvat seurakuntiinkin

Muuttuva isyys

Isyys ja käsitykset isyydestä etsivät 
uusia suuntia. Taustalla ovat viime 
vuosikymmenten isot perheraken-
teiden muutokset. Uusperheiden 

ja uusperheiden lasten osuus lapsi-
perheistä on jo toistakymmentä pro-
senttia. Yksinhuoltajaperheiden elä-
mänlaatu ja lukumäärä elävät jatku-
vaa muutoskasvua.

Avoliittojen ja parisuhteiden sol-
mimiset ja purkautumiset ovat käy-
neet enemmän ja enemmän yksilölli-
siksi elämäntapavalinnoiksi. Nopea-
tahtisuus on luonut uudenlaisen ero-
kulttuurin. Jos suhde ei kukoista, läh-
detään entistä nopeammin etsimään 
onnea muualta. Kyky rakastavaan si-
toutumiseen ”niin myötä- kuin vas-
toinkäymisissä” on vaikeam-
paa.

Isyyden muutosta on py-
ritty ottamaan hallintaan pu-
humalla biologisesta, juridi-
sesta, sosiaalisesta ja psykolo-
gisesta isyydestä. Perinteises-
sä ydinperheisä-kulttuuris-
sa näitä on toteutettu samas-
sa osoitteessa; monimuotoi-
sessa nyky-Suomessa monen 
lapsen isyys löytyy useam-
masta kodista.

Isyys on miehelle tarjottu huikea 
mahdollisuus. Se on miehen ylisuku-
polvinen, tiedostamaton ja tietoinen, 
tunneperäinen ja seksuaalinen kas-
vamisen matka – perheen yhteinen 
seikkailu. Isyys on erilaista kuin äiti-
ys. ”Äiti repun mulle täytti, isä ilman-
suunnat näytti”. Näin Jari Sinkkonen 
on Eppujen laulun sanoin isän tehtä-
vää kuvannut.

Isä tarjoaa lapselle toisenlaisen 
maailman katsoa elämää kuin äiti. 
Kaikista ei ole pehmo- ja hoivaisiksi, 
eikä tarvitse ollakaan. Tärkeintä on, 

Aatoksia Muut mediat

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kaikista 
ei ole 
pehmo- ja 
hoivaisiksi, 
eikä 
tarvitse 
ollakaan.

että lapsen ja isän suhde muodostuu 
hyväksi. Kun isä on riittävän turval-
linen, luotettava, kannustava ja reilu, 
edellytykset suunnan näyttämiseen 
ovat hyvät.

Isyyden myötä mies saa jotakin ar-
vokasta ja ainutlaatuista elämäänsä. 

Siksi tahaton lapsettomuus 
saattaa suistaa miehen ul-
kopuolisuuden, eriytynei-
syyden ja menetysten koke-
musten syviin syövereihin. 
Suvun ketjun katkeaminen 
ei ole mikään pikku juttu. 
Vasta surrun menetyksen 
kanssa pystyy olemaan sinut 
itsensä kanssa ja jatkamaan 
matkaa.   

”Kun isäni kulkee kanssani
on kaikella nimi
linnuilla, perhosella, puulla ja kukalla.
Kun isä kulkee kanssani 
ei maa ole enää mykkä.

Kun tulee yö ja on pimeää,
isä näyttää minulle tähdet.
Hän tietää miten ihmiset elävät,
 tietää mikä on oikein, mikä väärin,
sanoo millaiseksi minun on tultava. ”

 (Josef Guggemos)

ILKKA KURJENMÄKI
Kirjoittaja on perheneuvoja Oulun ev.lut. seu-
rakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Ethän jätä 
ääntäsi 
käyttämättä? 
Kirkko koostuu 
kaikista sen 
jäsenistä.
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Liika tyytyväisyys on riski

Seurakunnan 
vaalikirje tuli 
myöhässä

Työ aiempaa paremman 
seurakunnan eteen on 
aloitettava ajoissa, 
Kallion kirkkoherra 
Teemu Laajasalo tietää. 

Viime viikolla Oulujoen 
seurakunnassa järjeste-
tyssä KirkkoLeaks-seu-
rakuntavaalipaneelissa ei 

sadellut ideoita kotiseurakunnan 
kehittämiseksi.  Paneelin vetäjä, 
Kallion kirkkoherra Teemu Laa-
jasalo kuittaa ehdokkaiden hiljai-
suuden huumorilla: kaikki on jo 
Oulujoella täydellistä.

Ahdingossa 
sohitaan ohi
Teemu Laajasalo ei epäile seura-
kuntavaalien ehdokkaiden tyy-
tyväisyyttä.  Vaikka kirkko naut-
tii kannatusta pohjoisessa, ete-
län pappi varoittaa liiasta huolet-

tomuudesta ja kannustaa kysele-
mään, tehdäänkö seurakunnissa 
kaikki varmasti parhaalla mah-
dollisella tavalla.

– Riski väärälaiseen huoletto-
muuteen on olemassa, hän väittää.

– Jos muutoksia lähdetään et-
simään vasta sitten, kun mielessä 
on jo jonkinlainen ahdistus siitä, 
tavoitetaanko ihmisiä, ammutaan 
helposti sarjatulella joka suuntaan. 
Riski mokailuun kasvaa, kun ol-
laan selkä seinää vasten.

Laajasalo ei peittele pääkau-
punkiseudulla tehtyjä virheitä: 
kirkon ydin, evankeliumi, on vä-
lillä hukattu, kun on lähdetty ka-
lastelemaan ihmisiä markkina-
miesten keinoin. 

Kristillisyyttä 
ei kuulu kätkeä
Toisaalta, pohjoisen seurakunnil-
la saattaa olla jotakin opittavaa-
kin etelästä. Laajasalo kertoo, et-
tä Helsingissä viedään jumalan-
palveluksia säännöllisesti kaduil-
le, ihmisten lähelle.

– Jos me uskomme ehtoollisen 
voimaan, leipää ja viiniä on us-
kallettava jakaa oikein toimitet-
tuina kaikissa ympäristöissä.

Kallion kirkkoherra ei laittai-
si kirkon hyvää sanomaa piiloon, 
vaikka viimeviikkoista piikkiä 
kirkosta eroamisissa perusteltiin 

muun muassa seurakuntavaali-
en julkisuudella.  Kirkko on ol-
lut liikaa esillä.

Pelkäämään 
ei pidä ryhtyä
Laajasalon mukaan kirkossa ei 
pitäisi päätyä muutaman päivän 

kestäneen eroaallon seuraukse-
na liialliseen varovaisuuteen sa-
nomisissa.

Kirkon moniäänisyyttä ei pidä 
peitellä, vaikka eropiikkejä saat-
taa olla luvassa jatkossakin.

– Meillä on erilaisia piispoja, 
ja heillä on erilaisia näkemyksiä 

keskenään. 
– Kirkkoon kuuluu yli neljä 

miljoonaa seurakuntalaista, joil-
la on hyvin erilaisia ääniä, Laa-
jasalo hehkuttaa kirkkoa, jossa ei 
pelätä erilaisuutta.

RIITTA HIRVONEN  

Usean seurakunnan muodosta-
missa seurakuntayhtymissä (esi-
merkiksi Oulussa) äänestetään 
oranssilla lapulla ehdokasta oman 
seurakunnan seurakuntaneuvos-
toon, valkoi-
sella lapul-
la ehdokasta 
seurakuntien 
yhteiseen kirk-
kovaltuustoon. 

2014

SEURAKUNTAVAALIT

SEURAKUNTA-

NEUVOSTO

N r o

2014

SEURAKUNTAVAALIT

KIRKKO-
VALTUUSTO

N r o

2014
SEURAKUNTAVAALIT

KIRKKO-
VALTUUSTO

N r o

Itsenäisissä seurakunnissa 
äänestetään yhdellä lapulla 
ehdokasta oman seurakunnan 
kirkkovaltuustoon.

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

Näin äänestät 
seurakuntavaaleissa

Varsinaisena vaalipäivänä 
äänestetään yleisimmin 
oman seurakunnan pää-
kirkossa. Äänestyspaikat 

ja aukiolot voi varmistaa osoit-
teesta www.seurakuntavaalit.fi/
missa-aanestan-.

Äänestää voivat kaikki vii-
meistään 9.11.2014 16 vuotta täyt-
tävät ja sitä vanhemmat Suomen 
ev.lut. kirkon jäsenet.

• Ota kuvallinen henkilöllisyys-
todistus mukaan äänestyspaikalle.

• Äänestyspaikalla ilmoittaudu-
taan ensin vaalivirkailijalle, joka 
tarkistaa listasta, että olet äänioi-
keutettu. 

• Vaalivirkailija antaa sinulle ää-
nestyslapun tai -laput. 

Usean seurakunnan muodos-
tamissa seurakuntayhtymissä 
(esimerkiksi Oulussa) ääneste-
tään oranssilla lapulla ehdokas-
ta oman seurakunnan seurakun-
taneuvostoon, valkoisella lapulla 
ehdokasta seurakuntien yhteiseen 
kirkkovaltuustoon. 

Itsenäisissä seurakunnissa ää-
nestetään yhdellä lapulla ehdo-

kasta oman seurakunnan kirk-
kovaltuustoon.

• Mene äänestyskoppiin ja kirjoi-
ta lappuun tai -lappuihin oman 
ehdokkaan numero. Numeron 
voi vielä tarkistaa kopissa olevis-
ta ehdokaslistoista.

• Vie äänestyslappu tai -laput 

vaalivirkailijalle niin, ettei la-
pun sisällä oleva numero näy. 
Vaalivirkailija lyö lappuun 
leiman, joka tekee äänestä vi-
rallisen. Sen jälkeen äänestä-
jä itse tiputtaa lapun vaaliuur-
nana toimivaan isoon laatik-
koon.

ELSI SALOVAARA

Jotkut Oulun tuomiokirkko-
seuran jäsenet saivat seura-
kuntavaalien äänioikeudes-
ta ilmoittavan vaalikirjeen 

päiviä myöhässä. Postituspäivä 
oli maanantaina 20. lokakuuta ja 
kirjeiden tuli olla perillä perjan-
taina 24. lokakuuta. Viimeisten 
kirjeiden on kerrottu saapuneen 
tiistaina 28. lokakuuta.

Kirkkohallitus on tehnyt kir-
jeiden myöhästymisestä valituk-
sen, joka koskee myös Kurikan 
seurakuntaa, jonka kirjeet myös 
myöhästyivät, kertoo tuoteryh-
mäpäällikkö Katja Lindqvist 
Itellasta.

Lindqvist arvelee, että yksi 
mahdollisuus kirjeiden myöhäs-
tymiseen on Itellassa tapahtunut 
lajitteluvirhe. Ainakin Piippolas-
sa ja Kestilässä havaittiin 22. päi-
vä kaksi kirjenippua, jotka olivat 
päivän myöhässä. Kirjeet oli lä-
hetetty tuomiokirkkoseurakun-
nan jäsenille.

Myyntipäällikkö Päivö Kuu-
sisto Itellasta arvelee, että kir-
jeiden myöhästyminen voi joh-
tua siitä, että kirkkohallitus os-

ti Itellalta sellaisen palvelutason, 
jossa ei selvitetä oikeaa osoitetta, 
jos osoitetieto on vähänkin vir-
heellinen. Tällaiset kirjeet joutu-
vat hävikkiin.

Kuusisto nostaa esille myös 
mahdollisuuden, että yksityinen, 
kirkkohallituksen käyttämä pos-
tittaja ei olisi postittanut kirjeitä 
ajallaan.

Kirkkohallituksen lakimies 
Outi Perkiömäki sanoo, että 
kirkkohallituksen tietojen mu-
kaan vaalikirjeet lähetettiin sopi-
muksen mukaisesti Itellalle. Per-
kiömäen tietojen mukaan Itella 
ei ollut vielä tiistaina iltapäivällä 
vastannut kirkkohallituksen yh-
teydenottoon. 

Vaalikirje lähettiin Oulun seu-
rakuntien lisäksi Limingan, Sii-
kalatvan ja Tyrnävän seurakun-
nissa.

Vaalikirjettä ei lähetetty Hai-
luodossa, Kempeleessä, Lumijo-
ella ja Muhoksella. Hailuodossa 
tieto vaaleista on mennyt kunta-
kirjeessä.

PEKKA HELIN

Kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen ja Helsingin Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo vauhdittivat vierailullaan Oulujoen 
seurakunnan seurakuntavaalipaneelia.
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Kirkolle 
tarvetta
seksimessuilla
Evankelisluterilaisen kirkon 
osallistuminen viikonlopun 
Sexhibition-erotiikkamessuil-
le herätti etukäteen kohua ja 
kiivasta keskustelua. Messuilla 
mukana ollut Tikkurilan seu-
rakunnan seurakuntapastori 
sekä psykoterapeuttiopiskeli-
ja Toni Fagerholm kommen-
toi Kotimaa24:lle kokemuksia 
messuilta.

– Kokemus messuilla olosta 
oli kaikin puolin positiivinen. 
Järjestäjiä pitää kiittää siitä, 
että he olivat antaneet kirkon 
messuständille fiksun paikan 
eli oman erillisen osaston ko-
konaan eri tilasta, missä esiin-
tymislavat olivat. 

- -
Fagerholmin mukaan mes-

sujen alkuilta oli hiljainen, 
mutta loppuillasta osastol-
la oli joku koko ajan keskus-
telemassa kirkon työntekijöi-
den kanssa. 

– Keskustelut olivat lähes 
poikkeuksetta hyvässä hen-
gessä käytyjä. Ihmiset oli-
vat kokeneet hyväksi sen, että 
olimme paikalla. 

–  Itsekin koin, että tarvet-
ta läsnäolollemme oli siinäkin 
mielessä, että joissakin kes-
kusteluissa oli jopa sielunhoi-
dollista ulottuvuutta. 

Kelpaisinko
tällaisena?
Häpeätutkijana tunnettu pro-
fessori Paavo Kettunen pohtii 
uudessa teoksessaan häpeästä 
selviytymisen keinoja. 

– Sukupuoli ja seksuaali-
suus ovat keskeisiä ihmisen 
häpeäkokemuksissa sen täh-
den, että juuri niillä alueilla 
odotamme hyväksytyksi tule-
mista, Paavo Kettunen sanoo.

Hän ottaa esiin myös ho-
moseksuaalisuuteen ja trans-
sukupuolisuuteen liittyvät hä-
peäkokemukset. 

Kettusen mukaan sen, että 
homoseksuaalit ovat toivoneet 
parisuhteidensa hyväksyntää 
myös kirkon piirissä, taustalla 
on häpeään liittyviä kysymyk-
siä. Saanko olla se, mikä olen, 
hyväksytäänkö minut?

– Häpeä on erityisesti mei-
dän aikamme ihmisten kysy-
mys, joka voi näkyä noloute-
na, riittämättömyytenä ja vie-
rauden kokemuksena, uupu-
misena. 

Meille voi tulla, 
vaikkei kuuluisi 
kirkkoon. 
Jäsenkirjoja ei 
kysellä.

Tuomo Kinnunen

Kirkon perheneuvonnan suo-
sio kasvaa vuosi vuodelta.

Suurin osa pareista tu-
lee keskustelemaan vuoro-

vaikutusongelmien takia. Muita 
tavallisimpia tulosyitä ovat ero-
kysymykset ja uskottomuus.

Asiakaskunta on muuttunut 
kymmenen viime vuoden aikana.

– Meillä käy entistä nuorem-
pia asiakkaita ja aiempaa enem-
män pareja. Ennen käytiin pal-
jon yksin hoitamassa parisuhteen 
ongelmia, kertoo perheneuvo-
ja Vuokko Laurila Oulun seura-
kuntayhtymän perheasiain neu-
vottelukeskuksesta.

Nyt tavallista on hakea apua 
yhdessä ja tapauskohtaisesti jopa 
lastenkin kanssa.

Myös lapsettomat
parit tervetulleita
– Kirkon perheneuvonta on Suo-
messa ainoa julkinen paikka, jon-
ne asiakkaat voivat tulla maksut-
ta parisuhdeongelmissa, sanoo 
perheneuvoja Eija Mukka Oulun 
seurakuntayhtymästä.

Kunnan perheneuvolaan 
pääsee parisuhdekysymyksissä 
yleensä vasta, kun lapsella on jo-
kin oire.

– Toivomme, että meille tul-
laan jo ennen kuin lapsella on 
perhetilanteesta johtuvia oireita, 
Mukka jatkaa.

Kirkon perheneuvontaan voi-
vat hakeutua myös lapsettomat 
pariskunnat. Lähetteitä ei tarvi-
ta, vaan yhteyttä voi ottaa, jos tar-
vitsee keskusteluapua.

– Meille voi tulla, vaikkei kuu-
luisi kirkkoon. Jäsenkirjoja ei ky-
sellä, toteaa perheneuvoja Tuomo 
Kinnunen.

Esitetty veronkorotus toisi

20 000 EUROA vuodessa ansaitsevalle 
noin kymmenen euron lisämaksun 
vuodessa eli 85 sentin lisäkulut 
kuukaudessa.

40 000 EURON verotettavalla tulolla 20 
euron korotuksen vuodessa eli noin 1,67 
euroa kuukaudessa.

Kirkollisveroa esitetään nostettavaksi Oulussa
Veronkorotus toisi 1,2 miljoonan lisätulot seurakuntayhtymälle

Oulun ev. lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen 
kirkkoneuvosto esittää 
yhteiselle kirkkovaltuus-

tolle tuloveroprosentin korotusta 
ensi vuodeksi.

Esityksen mukaan prosent-
ti nousisi 1,30:een nykyisestä 
1,25:stä. Valtuusto päättää asias-
ta ensi maanantaina.

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen 
esitystä veronkorotuksesta kan-
natti neljä ja vastusti kolme yh-
teisen kirkkoneuvoston jäsentä. 
Yhdeksän äänesti tyhjää.

Kähkönen perustelee esitys-
tään Oulun talousalueen raken-
nemuutoksella, jonka vaikutuk-
set alkavat nyt näkyä verokerty-
mien hidastumisena. Samaan ai-

kaan kustannustaso kasvaa.
Kähkönen muistuttaa, et-

tä yhtymään laajentumisen yh-
teydessä liittyneiden seurakun-
tien veroprosentti laski nykyi-
seen 1,25:een, mikä aiheutti 1,2 
miljoonan vajeen aiempaan ko-
konaisuuteen.

– Meillä meni viime vuosi pik-
kuisen miinukselle ja tämä vuo-
si menee vielä enemmän. Ilman 
toimenpiteitä ensi vuosi näyttää 
menevän yli kaksi miljoonaa mii-
nukselle, Kähkönen kertoo.

– Kun pari vuotta alkaa olla 
tuota kokoluokkaa miinuksilla, 
taloutta täytyy ryhtyä tervehdyt-
tämään. Olemme jo aloittaneet 
ohjelman. Päätökset ovat viime 
vuodelta.

Myös kiinteistöt ja
henkilöstö vähenevät
Kiinteistöjä aiotaan vähentää 30 
prosenttia. Lisäksi on tarkoitus 
leikata 20 henkilötyövuotta elä-

köitymisen kautta parin seuraa-
van vuoden aikana. Yhtymässä 
työskentelee noin 400 ihmistä.

Suunnitellut kiinteistö- ja hen-
kilöstövähennykset tuovat 1,3 

Kaikenlaiset parit, myös avo-
parit ja samaa sukupuolta olevat, 
ovat perheneuvontaan tervetul-
leita.

Jonotusaika yleensä
pari kolme viikkoa
Suomessa toimii reilut 40 kirkon 
perheasiain neuvottelukeskusta. 
Tarvetta olisi useammallekin.

– Läheskään kaikissa seura-
kunnissa tällaista palvelua ei ole, 
kertoo perheneuvoja Marja Sii-
vola.

Jonotilanne Oulussa vaihtelee. 
Yleensä vastaanottoajan saa pa-
rin kolmen viikon päähän. Jos-
kus jonotusaika voi olla neljäkin 
viikkoa.

Lisäksi Oulussa on viikoittain 
muutama kriisiaika, jotka täyte-
tään kiireellisyysarvion perusteel-
la. Perheneuvojia on viisi kokopäi-
väistä ja yksi puolipäiväinen.

– Käynnit eivät ole yleensä yh-
den kerran tapaamisia, vaan asi-

akkaat käyvät meillä pitkään-
kin, Vuokko Laurila kertoo.

Viime vuonna Oulussa kä-
vi lähes 1 100 uutta asiakasta ja 
käyntejä kertyi melkein 4 000. 
Yhdellä käynnillä voi olla mu-
kana neljäkin perheenjäsentä.

Asiakkaita tulee myös työ-
terveyshuollon ja kaupungin 
ohjaamina, osa lastensuojelun 
kautta.

HELI VÄYRYNEN

Älkää ottako avioeroa! 
Kääntykää pastori Jo-
ensuun puoleen. Näin 
vedottiin Aamulehdes-

sä julkaistussa ilmoituksessa 70 
vuotta sitten.

Siitä käynnistyi kirkon perhe-
neuvonta Suomessa, ensimmäi-
senä Tampereella. Oulussa toi-
minta lähti liikkeelle 12 vuotta 
myöhemmin vuonna 1956.

– Heti sodan päätyttyä huo-

Parit hakevat apua yhä nuorempina
Kirkon perheneuvontaan pääsee ilman lähetettä parisuhdeongelmissa

Suurin osa katuu eropäätöstä

Kirkon perheneuvonta on suosittu palvelu. Perheneuvojat Vuokko Laurila, Johanna Siira ja Eija Mukka, vastaanottosihteeri Hannele Lindström sekä perheneuvojat Ilkka Kurjenmäki, 
Marja Siivola (edessä) ja Tuomo Kinnunen palvelevat tuhansia asiakkaita vuodessa Oulun seurakuntayhtymän tiloissa Isokatu 17:n kolmannessa kerroksessa.

Tällaisesta vetoomuksesta kirkon perheneuvonta lähti liikkeelle 
Tampereella 70 vuotta sitten.
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Viikon 
vaali-

kysymys
?

Ehdokkaat kaipaavat 
toimintaan hehkutusta ja 
näkyvyyttä niin netissä 
kuin toreilla.
 
Uudistaisin seurakuntien toimin-
taa parantamalla tiedotusta. Rau-
han Tervehdyksen nettisivut olisi 
voinut reaaliaikaistaa seurakun-
tavaalien varjolla. Oulun ev.lut. 
seurakuntien sivujakin voisi yk-
sinkertaistaa – mobiiliversio oli-
si paikallaan.

Ilkka Kotajärvi, Tuira, Kristillisten 
perusarvojen puolesta

Haluaisin nähdä entistä enem-
män tulevaisuuteen luottavan 
seurakunnan, joka näkyy ihmis-
ten arjessa, osallistuu rohkeas-
ti erilaisiin, myös ei-hengellisiin 
tapahtumiin ja vähän jopa heh-
kuttaa sitä, missä ja miten seu-
rakunta vaikuttaa ihmisten elä-
mään positiivisella tavalla. Suu-
rin kehittämiskohta on nykypäi-
vän kielellä sanottuna toiminnan 
markkinoinnissa.

Marjo Kumpulainen Tuira, Elävä 
seurakunta - Lähellä ihmistä (Esli)

Rakkaat työntekijät. Pistäkää it-
senne peliin. Olkaa innostuneita 
asiastanne. 

Teknisiin asioihin myös sat-
saisin. Jos kirkossa ei saa huonon 
akustiikan vuoksi mitään selvää 
puheesta, niin ei siellä välttämät-

tä kovin usein halua käydä. Älkää 
tupisko, vaan puhukaa minulle. 
Ei huutaen vaan läheisesti.

Hannu Tarvas, Oulujoki, Katse

Seurakunnissa ei tunneta työnte-
kijöitä. Tiedottamista olisi siinä 
suhteessa lisättävä. Olisi saarnat-
tava ja puhuttava tavallisella ar-
kikielellä. Olemme erilaisia, sik-
si olisi lisättävä monikanavaista 
julistusta, musiikki, laulu, näy-
telmät. Äänetöntä julistamista eli 
tekemistä ja auttamista tarvitaan 
enemmän.

Eila Kilpeläinen, Liminka, Katse

Kehittäisin erilaisia teemakirkon-
menoja, niiden jälkeen mahdol-
lisuus keskustella kahvin äärel-
lä. Nuoret pitäisi saada kiinnos-
tumaan seurakunnan asioista ot-
tamalla heidät mukaan tekemään 
heille suunnattua ohjelmaa. Täs-
sä voitaisiin käyttää apuna sosiaa-
lista mediaa.

Pirjo Bastman, Oulujoki, Katse

Toiminnan uudistamisessa on 
tärkeintä, että mukana on mo-
ninainen joukko henkilöitä, jot-
ka kuuluvat eri toimintamuoto-
jen kohderyhmiin. Seurakunnan 
kannattaa itse aktiivisesti ”met-
sästää” tuoreita mielipiteitä, jotta 
toiminta pysyisi tuoreena ja laa-
jenisi.

Liisa Alanampa Tuira, Elävä 
seurakunta - Lähellä ihmistä (Esli)

”Seurakunnissa pitäisi 
metsästää tuoreita 
mielipiteitä”

”Kiinteistöistä pitää 
luopua ensin”

Kirkollisveroa esitetään nostettavaksi Oulussa
Veronkorotus toisi 1,2 miljoonan lisätulot seurakuntayhtymälle

miljoonan euron säästöt.
– Siihen jää silti käppiä. Ve-

ronkorotus toisi 1,2 miljoonaa 
eli saman verran kuin laajentu-
misen yhteydessä väheni. Tämä 
riittäisi talouden tasapainotta-
miseen, Kähkönen sanoo.

Yhtymän menoista yli puo-
let on henkilöstömenoja ja va-

jaa kolmannes kiinteistömenoja.
– Jos valtuusto ei korota vero-

prosenttia, vaihtoehtona on vä-
hentää henkilöstöä lisää. Talout-
ta on joka tapauksessa tasapai-
notettava.

Veroprosentti on pysynyt tä-
hän asti samana yhtymän perus-
tamisesta lähtien eli 50 vuotta.

Esitetty veronkorotus toisi 
20 000 euroa vuodessa ansaitse-
valle seurakunnan jäsenelle noin 
kymmenen euron lisämaksun 
vuodessa eli 85 sentin lisäkulut 
kuukaudessa.

– Kun jättää kaupassa osta-
matta kuukaudessa kaksi muo-
vikassia, niin se on siinä.

HELI VÄYRYNEN

Oulun ev.lut. seurakuntien 
yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja Pau-
li Niemelä kannatti kir-

kollisveron säilyttämistä ennal-
laan viime viikon torstain koko-
uksessa.

Veronkorotuksen sijasta hän 
nopeuttaisi kiinteistöistä luopu-
mista ja henkilöstön vähentämis-
tä luonnollisen poistuman kaut-
ta.

– Kiinteistöistä pitää luopua 
ensin, niiden korjaustoimenpitei-
tä voi hoitaa edullisemmin, ja ra-
kentamistavan valinnalla voidaan 
pudottaa kustannuksia, Niemelä 
sanoo.

– Oulun seurakuntayhtymäs-

Ilman toimenpiteitä 
ensi vuosi näyttää 
menevän yli kaksi 
miljoonaa miinukselle.

Ilpo Kähkönen

Parit hakevat apua yhä nuorempina
Kirkon perheneuvontaan pääsee ilman lähetettä parisuhdeongelmissa

Suurin osa katuu eropäätöstä

Kirkon perheneuvonta on suosittu palvelu. Perheneuvojat Vuokko Laurila, Johanna Siira ja Eija Mukka, vastaanottosihteeri Hannele Lindström sekä perheneuvojat Ilkka Kurjenmäki, 
Marja Siivola (edessä) ja Tuomo Kinnunen palvelevat tuhansia asiakkaita vuodessa Oulun seurakuntayhtymän tiloissa Isokatu 17:n kolmannessa kerroksessa.

lestuttiin avioerojen lisääntyväs-
tä määrästä, ja katulähetyspap-
pi Matti Joensuu lähti tekemään 
työtä näiden avioparien auttami-
seksi, kertoo perheneuvoja Vuok-
ko Laurila kirkon perheasiain 
neuvottelukeskuksesta Oulusta.

Kirkon perheneuvonta antaa 
terapeuttista ja sielunhoidollis-
ta keskusteluapua parisuhteen ja 
perheen kysymyksissä ja kriiseissä.

– Suurin osa eronneista katuu 

tutkimusten mukaan eropäätös-
tään jossakin vaiheessa, perhe-
neuvoja Ilkka Kurjenmäki muis-
tuttaa.

Vuokko Laurila kuitenkin to-
teaa, että joskus ero on monis-
ta huonoista ratkaisuista vähiten 
huono. Oulun seurakuntayhty-
mällä on käynnissä tänäkin syk-
synä myös eroryhmiä.

– Pariskuntien on hyvä tutkia 
rauhassa, miksi he haluavat ero-

ta, mitä erosta seuraa ja min-
kä pitää muuttua, jotta voitai-
siin vielä jatkaa yhdessä, perhe-
neuvoja Johanna Siira sanoo.

Kirkon perheneuvonta juhlii 
70-vuotistaivaltaan Oulussa 
tiistaina 18. marraskuuta. 
Perheasiain neuvottelukeskus 
viettää avoimien ovien päivää 
keskiviikkona 19. marraskuuta.

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

Yhtymäjohtaja 
teki esityksen 
korotuksesta 
kokouksen aikana, 
mikä yllätti 
päättäjät.

Pauli Niemelä

sä on rakennettu viime vuosina 
paljon.

Henkilöstöstä hän vähentäi-
si 20–50 lähivuosina niin, ettei 
eläkkeelle jäävien ja irtisanoutu-
vien tilalle palkattaisi uusia ih-
misiä.

Niemelä arvioi, että veron nos-
to voisi lisätä kirkostaeroamisha-
luja.

– Yhtymälle on kertynyt sijoi-
tusvarallisuutta vuosikymmen-
ten aikana. Yhteisöveron tuot-
to oli takavuosina hyvä, kun yri-
tyksen menestyivät. Huonoina 
aikoina puskureita pitää käyttää 
hyväksi.

Yhdeksän jäsenen äänestämi-
nen tyhjää kokouksessa kertoo 
Niemelän mukaan siitä, etteivät 
päättäjät olleet vielä valmiit päät-
tämään veronkorotuksesta.

– Yhtymäjohtaja teki esityksen 
korotuksesta kokouksen aikana, 
mikä yllätti päättäjät.
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Sanna Parkkinen on 
harvinaisuus. Hän 
on päätoiminen 
seurakunnallinen 
partiotyöntekijä, 
jollaisia Suomessa 
on vain kymmenkunta. 
 

Syyskuussa työnsä Oulun 
seurakunnissa aloittanut 
Sanna Parkkinen seuraa 
tehtävästään eläkkeelle jää-

nyttä Veikko Pehkosta.
Nuorisotyönohjaajaksi aikoi-

naan kouluttautunut Parkkinen 
kertoo, että osa-aikaisia partio-
työntekijöitä on enemmän kuin 
päätoimisia. Osa heidän työstään 
on partiota ja osa vaikkapa var-
haisnuorisotyötä. 

Parkkinen on unelma-am-
matissaan. Nuoruudessaan hän 
sai ihania kokemuksia nuoris-
ta, luonnosta ja partiosta. Siksi 
hän hakeutui partiouralle. Ensin 
partion vastuunkantajaksi, sitten 
seurakunnan partiotyöntekijäksi 
eli sepoksi.

– Partio on auttanut minua 
elämässä eteenpäin. Olisin hiljai-
nen hissukka, jos en olisi saanut 
olla partiossa.  Se on muuttanut 
minua ihmisenä.

 
Uskonnotonta 
partiolaista ei ole
Partiolippukunta on partiotoi-
minnan perusyksikkö. Lippu-
kunnan koko on yleensä 20–200 
partiolaista.

Noin 70 prosenttia partio-
lippukuntien taustayhteisöstä 
on evankelis-luterilaisia seura-
kuntia. 

Miksi ihmeessä seurakuntien 
tulee tehdä partiotyötä?

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

– Siksi että partioliikkeen pe-
rustaja Robert Baden-Powellin 
mukaan uskonnotonta partio-
laista ei voi olla olemassa. Partio-
ihanteisiin, -ohjelmaan ja -lupa-
ukseen kuuluu osana kristillinen 
kasvatus.

– Meidän pitää tukea lapsia ja 
nuoria heidän kristillisessä kasva-
tuksessaan myös partiossa. Se ei 
saa olla käännyttämistä eikä paa-
saamista, vaan sellaista, että se on 
arkipäivässä mukana ja osa par-
tiota, Parkkinen vastaa.

 
Tukea 
lippukunnille
Parkkisen työ- ja tehtäväkenttä 
on vasta muotoutumassa. Jo nyt 

Nuorisotyönohjaaja unelma-ammatissaan

Partiotyöntekijä Sanna Parkkinen tottunut istumaan nuotiolla. Tiistaina hän sytytti tulet Hietasaaren leirikeskuksessa Oulussa. 

Rauhan Tervehdyksen 
nettisivuilla 20 000 kävijää

Lokakuu oli ennätyksellisen 
vilkas Rauhan Tervehdyksen 
nettisivuilla. Kuukauden ai-
kana sivuilla kävi  20 995  kä-

vijää. Alkuvuoden aikana si-
vuilla on vieraillut kuukausit-
tain 13 000–18 000 kävijää. 

Valtaosa kävijöistä vieraili leh-
den etusivulla ja juttuarkistossa. 
Suurin osa lukee yhden tai kak-
si juttua kerrallaan tai lataa itsel-
leen pdf-muotoisen näköislehden. 
Sivuille tullaan pääosin joko suo-
raan tai Rauhan Tervehdyksen 
Facebook-sivuilla jaettujen jut-
tulinkkien kautta. 

Aiemmin vilkkain käyntipäivä 
on ollut keskiviikko, jolloin uudet 
jutut päivittyvät sivuille, mutta 
lokakuussa kävijöitä oli tasaisesti 
viikonpäivistä riippumatta. Eni-
ten sivuilla käytiin torstaina 9. lo-

kakuuta, jolloin kävijöitä oli 978.
Rauhan Tervehdyksen nettisi-

vut löytyvät osoitteesta www.rau-
hantervehdys.fi ja Facebook-sivut 
osoitteesta www.facebook.com/
rauhantervehdys. 

ELSI SALOVAARA
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KATSE KOHTAA ARJESSA

myyntijoht., insinööri

 22 Valtuusto
 87 Neuvosto

Tuiralainen: 
Valitse kokemusta, 

Antero Aakko
Mukana
• kirkolliskokousedustajana
• hallintovaliokunnassa
• Oulussa monissa luottamustehtävissä 30 v.

Seurakuntavaalit 9.11.14 
(Ennakkoäänestys 27.-31.10.)

Lyly Rajala on ollut jo
8 vuotta Oulun 

Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvoston
ja Oulun seitsemän 

seurakunnan yhteisen
kirkkovaltuuston jäsen. 
Kirkonisäntänä hän on 

aktiivinen ja ahkera
avustaja seurakunnan 

tapahtumissa.

”KIRKON KYNNYS MATALAKSI 
KAIKKIEN TULLA”

Katso ajatuksiani vaalikoneessa:

www.seurakuntavaalit.fi 

37
valtuusto

nro

61
neuvosto

nro

Lyly Rajala
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

VARSINAINEN ÄÄNESTYSPÄIVÄ ISÄNPÄIVÄ 9.11. Oulun Tuomiokirkko klo 11.30-20.00.

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

• 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

Hautauspalveluja

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

Rauhan Tervehdys on myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 

asettaneelle tuttavallesi, että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Kirkolliskokous päättää 
yhteisöverosta luopumisesta

Kirkolliskokouksen syysis-
tunnossa tällä viikolla Tu-
russa päätetään muun mu-
assa Kirkkohallituksen en-

si vuoden budjetista ja käydään 
keskustelua kirkollisen lainsää-
dännön muuttamisesta. 

Muutostarve johtuu kirkko-
hallituksen lokakuisesta ehdo-
tuksesta, jonka mukaan seura-
kuntien perimästä yhteisöveros-
ta voitaisiin luopua. Yhteisöve-
ron tilalle otettaisiin järjestelmä, 
jossa kirkolle maksetaan valtion-
avustusta sen hoitamista yhteis-
kunnallisista tehtävistä.

Esitys koskee kirkolle korvatta-
via hautaustoimen ja väestökirjan-
pidon kustannuksia sekä kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävien ra-
kennusten ylläpitokustannuksia. 

Kirkolliskokous kävi aiheesta 
keskustelua maanantaina, mutta 

päätös tehdään vasta tämän vii-
kon lopussa.

Kirkolliskokous keskusteli al-
kuviikosta myös Kirkkohallituk-
sen ensi vuoden talousarviosta.  
Esityksen mukaan budjetti vuo-
delle 2015 on noin 8 prosenttia 
pienempi kuin kuluvana vuonna.

Talousarviosta sekä toiminta-
suunnitelmasta päätetään lopul-
lisesti torstaina.

Kirkolliskokouksen esityslis-
talla on myös kirkon tulevaisuus-
selonteon käsittely.

Kirkko välillä ymmällä 
saamistaan moitteista
Kirkolliskokouksen avajaissaar-
nassa Oulun piispa Samuel Sal-
men sanoilla todettiin, että sitä 
kritiikkiä, jota kirkko saa osak-
seen, on usein vaikea tunnistaa.

– Olen huomannut monilla 

on kuitenkin selvää, että hän on 
apuna oululaisten lippukuntien 
uskontokasvatuksessa. Hän esi-
merkiksi osallistuu leireille ja pi-
tää niissä hartauksia. 

Parkkinen tukee lippukuntien 
johtajia työssään. Partiotyönteki-
jänä hän tarjoaa asiantuntemus-
taan kymmenvuotiaille järjestet-
täville kymppileireille ja kehittää 
partiolaisten vaellustoimintaa.

Oulussa on puolitoista tuhatta 
partiolaista. Parkkisen työn pii-
rissä on 13 lippukuntaa. Kaikki-
en niiden taustayhteisönä on seu-
rakunta.

 
Partion 
suosio kasvanut
Partion suosio on kasvanut viime 
vuosina. Suosio näkyy myös sii-
nä, että moni nuorisotyönohjaaja 
kouluttautuu partiotyöntekijäksi. 

Partio on tullut näkyvämmäk-
si kaupungeissa. Erilaisia trende-
jäkin voidaan ajatella partios-
sa olevan. Pääkaupunkiseudul-
la partiolaiset ovat tarjonneet tu-
tustumista partioon iltapäiväker-
hotoiminnassa. 

– Lapset pääsevät tutustumaan 
toimintaan ja ehkä innostuvat ja 
liittyvät lippukuntaan jäseneksi.

Perhepartio on myös uusi jut-
tu. Se innostaa aikuisia ja entisiä 
partiolaisia mukaan toimintaan. 
Partiossa on ollut perheleirejä, 
mutta nyt on perustettu lippu-
kuntiin vain aikuisille suunnat-
tuja ryhmiä.

– Koko perhe saa harrastaa, jo-
kaiselle on jotakin, eikä aikuisille 
vain kahvinkeittovuoroja.  

Partio ottaa Parkkisen mu-
kaan yhä rohkeammin kantaa yh-
teiskunnallisiin asioihin.

PEKKA HELIN

Nuorisotyönohjaaja unelma-ammatissaan

Sepot kokoontuvat Oulun seudulle

•  Sepoksi voi itseään kutsua seurakunnan työntekijä, jonka vastuu-

alueeseen kuuluu partiotyö. Jollekin se tarkoittaa yhteyshenkilönä 

toimimista, toiselle osallistumista lippukunnan johtajiston toimin-

taa ja kolmannelle sitä, että työn pääasiallinen sisältö on partiota. 

•  Seppokurssilta eli seurakunnan partiotyönohjaajien erikoiskoulu-

tuksesta seppo voi saada tukea tähän työhön. Kurssi ei ole edelly-

tys seppo-nimityksen käyttämiselle.

•  Oulun seudulla pidetään seppopäivät 11.–13.11. Niihin osallistuu 

noin 30 seppoa. Päivien yhteydessä pidetään piispanmessu Oulun 

tuomiokirkossa. Sepot tutustuvat myös Liminganlahden luontokes-

kukseen. 

•  Rokuan leirikeskuksessa sepot keskustelevat muun maussa Suomen 

partiolaisten suurtapahtumasta Roihu 2016 Finnjamboreesta. 

•  Keskustelun piiriin kuuluvat myös hengellisyys partion ikäkausioh-

jelmissa ja partioperinteet ja käsityöt.

Partiotyöntekijä Sanna Parkkinen tottunut istumaan nuotiolla. Tiistaina hän sytytti tulet Hietasaaren leirikeskuksessa Oulussa. 

matkoillani omassa hiippakun-
nassani keskusteluissa seurakun-
talaisten kanssa tietynlaista ajasta 
nousevaa alavireisyyttä. 

– Varsin lyhyen ajan sisällä on-
kin tapahtunut muutos, jossa kir-
kon työntekijä, luottamushenkilö 
tai vastuunkantaja saattaa kokea 
kirkkoon tai kristilliseen uskoon 
liittyvät kriittiset kannanotot myös 
henkilökohtaisiksi hyökkäyksiksi. 

– Kuitenkin työtä tehdään si-
toutuneella mielellä ja vakau-
muksen pohjalta voimia säästä-
mättä, piispa pohti puheessaan.

Salmi itse oli sairaustapauk-
sen vuoksi estynyt tulemasta kir-
kolliskokoukseen, mutta piispan 
puheen  luki pappisasessori, Pu-
dasjärven kirkkoherra Juha Rau-
hala.

RIITTA HIRVONEN

Pe k ka H e l i n
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Tapahtumia

V A R A I N H A N K I N T A
OULUN RAUHANYHDISTYS,
PROFESSORINTIE 7

TERVETULOA!

ISÄNPÄIVÄMYYJÄISET
OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ LA 8.11. KLO13.00-14.30

KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN ARVOTAAN HERKKUKORI!

SEURAT JA ILTAOHJELMA KLO19, ILTAPALA

• lounas alkaen kello 12, tarjolla
• voileipä- ja täytekakkuja
• litramyynnistä lohikeitto
• kylmämyynnistä mm.kiusauksia

rosepippuripossua
• käsitöitä
• konditoriapöytä
• arvontaa, narutusta

Kaipaatko sinä tai ikääntynyt 
läheisesi apua arkeen? 
Oulun Diakonissalaitoksen luotettava vapaaehtoinen 
voi tulla tueksi, kun apua tarvitaan kertaluonteisesti esi-
merkiksi ulkoiluun, kauppareissulle tai lääkärikäynnille.

Keikka-apu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille oululaisille ja 
se on maksutonta. Vapaaehtoistoiminta on aina luotta-
muksellista ja yksityisyyttä kunnioittavaa.

Lisätietoa keikka-avun koordinaattori
Kati Ketolalta p. 050 312 58 17,  kati.ketola@odl.fi
  
  
                   

Välittävä ja vastuullinen. ODL.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Oulugospel soi 
viikonvaihteessa

Oulun ev.lut. seurakuntien 
Oulugospel-festivaalia 
vietettiin viime viikon-
vaihteessa kirkoissa ja 

kaupunginteatterissa. Idän Ih-
meet ja Sancta Venia esiintyivät 
kaupunginteatterissa lauantaina, 
Jippu sunnuntaina.

Peltotyö prostituutiota 
pahempi kohtalo?
Lähetystyöntekijä Pia 
Marttila työskenteli 
Thaimaassa ihmiskaupan 
vastaisessa järjestössä.

Oululainen Pia Martti-
la tutustui ihmiskaupan 
vastaiseen työhön en-
simmäisen kerran vuon-

na 2007 Argentiinassa. Työhar-
joittelussa hän oppi tuntemaan 
paikallisen lakimiehen, jonka 
kanssa hän sai perehtyä katolis-
ten nunnien tekemään ihmiskau-
pan vastaiseen työhön sikäläisissä 
bordelleissa.

Vuonna 2012 Marttila aloit-
ti työt – kaukana Argentiinasta – 
Aasiassa, yli 11 miljoonan asuk-
kaan Bangkokissa, jossa ihmis-
kaupan uhriksi joutuu vuosittain 
miljoonia ihmisiä.

Kiimingin ja Karjasillan seu-
rakuntien nimikkolähetti työs-
kenteli kaksi vuotta Suomen Lä-
hetysseuran yhteistyökumppa-
nin, kansainvälisen ihmiskaupan 
vastaisen järjestön AAT-Thai-
maan varainhankinnassa. 

Tuosta pestistä on enää jäljel-
lä rippeet. Työsopimus Lähetys-
seuran kanssa päättyy vuoden lo-
pussa. 

Prostituutio
peltotöitä helpompaa?
Jotta Pia Marttila pystyi toteut-
tamaan AAT:ssä työhönsä kuulu-

vaa viestintää, oli hänen nähtävä 
käytännössä, mitä järjestö tekee 
ja miten se toimii.

Edessä oli – jälleen – muun 
muassa kierros bordelleissa. Sek-
siteollisuudessa toimii valta-
va määrä ihmiskaupan uhreja, 
Marttila kuvailee.

Hän tietää, että ihmiskaupas-
ta on houkutus ajatella mustaval-
koisesti.  Kun myanmarilaisperhe 
antaa rahapulassa lapsensa lähteä 
Thaimaahan aavistaen, että läh-
tijä voi joutua seksiteollisuuden 
hyväksikäytettäväksi, suomalai-
sen ainoa ajatus on tuomita teko.

– Osa vanhemmista saat-
taa ajatella, ettei prostituutio ole 
kaikista pahin kohtalo lapselle.  
Etenkin, jos sen avulla saadaan 
ruokittua koko perhe ja sisaruk-
set pääsevät kouluun. 

– Meidän on vaikea ymmär-
tää kommenttia, että prostituuti-
ota pahempaa voi olla raskas pel-
totyö, mutta tällaisen ajatuksen 
olen kuullut.

Ihmisten tarinat
on hyvä kuunnella
Thaimaassa nuori tyttö ei ole har-
vinaisuus prostituoitujen joukossa. 

Mikä on nimikkolähetti?
•  Useimmat seurakunnat Suomessa solmivat niin sanottuja nimik-

kosopimuksia lähetysjärjestöjen kanssa.

•  Sopimus voi koskea lähetettyä työntekijää, nimikkolähettiä, tai esi-

merkiksi yhteistyöhanketta, kuten teologista koulutusta tai tervey-

denhuollon kehittämistä.

•  Nimikkolähetti siunataan matkaan seurakunnan jumalanpalveluk-

sessa. Seurakunnat myös järjestävät tulojuhlan työntekijän palattua 

kotimaahan.

•  Seurakunta ja lähetysjärjestö huolehtivat, että seurakuntalaisille 

tiedotetaan työntekijästä ja hä-

nen työalueellaan tehtävästä 

työstä sekä työyhteisöstä.

•  Seurakunta sitoutuu sopimukses-

sa nimikkolähetin työn taloudel-

liseen tukemiseen mutta myös 

muistamaan työntekijää ja hänen 

työyhteisöään rukouksissa. 

Lähde: www.sakasti.evl.fi

 Ku va t :  A nna l e e na Pe l t o n i e m i

Oulun seurakuntien nimikkoläheteille 
lähetettiin alkuviikosta joululahjoja.
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Lehtipisteissä
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Peltotyö prostituutiota 
pahempi kohtalo?

Ylikiimingin lapset saivat leikkimökin

– Meille 15-vuotias on vasta 
lapsi. Thaimaassa törmää väit-
teeseen, että tuon ikäinen on jo 
aikuinen, joka on saattanut vali-
ta prostituution vapaaehtoisesti. 

– Joskus tuon ajatukseen esit-
tää myös turisti, jopa suomalais-
matkaaja.

Marttila pohtii, voiko hän lo-
pulta arvioida prostituution liit-
tyviä ilmiöitä tuntematta ulko-
puolisena taustoja.

– Asioita ja ihmisiä on help-
po laittaa lokeroihin, mutta aina 
ne eivät sinne hyvällä mahdu. Ih-
misten tarinat on hyvä kuunnel-
la, ennen kuin sanoo mitään eh-
dotonta, hän miettii.

Lähtijä ottaa
riskin
Pia Marttila oli kesällä palaamas-
sa Suomeen lopullisesti takaisin 
Thaimaasta, kun surmauutinen 
lähetysyhdistys Kylväjän kiimin-
kiläisestä avustustyöntekijästä ta-
voitti hänet.

Marttila ei tuntenut Afganista-
nissa työskennellyttä Kaija Mar-
tinia henkilökohtaisesti, mutta 
kuolema kosketti. 

– Muualta tulleet avustus-
työntekijät ottavan tietoisen ris-
kin mennessään väkivaltaiseen 
maahan.  Surmatyö muistutti 
siitä, että joskus edes laajat tur-
vatoimet eivät riitä suojelemaan 
auttamistyöhön tulleita ulko-
maalaisia.

– Suurimmassa vaarassa ovat 
aina kuitenkin paikalliset, niin 
ajattelen. Jos Thaimassa olisi 
sattunut jotakin vaarallista, mi-
nut olisi lennätetty turvaan Suo-
meen. 

– Mihin paikalliset voivat 
mennä suojaan?

Viime kesäkuussa Marttila 
kertoi Rauhan Tervehdyksen lu-
kijoille terveisensä Bangkokista:

”Oma työni AAT:ssä ei ole vaa-
rallista. Järjestöni töistä vaaral-

lisimpia ovat pelastusoperaatiot, 
joissa kollegani hyökkäävät suo-
raan järjestäytyneiden rikollis-
jengien pyörittämiin bordelleihin. 
Usein näissä bisneksissä on muka-
na korruptoituneita poliiseja.”

Marttila ei osallistunut iskui-
hin.

Paikalliset tekevät
työn parhaiten
Vaikka työskentely kansainväli-
sessä järjestössä opetti Marttilalle 

paljon, ei hän halua esiintyä suu-
rena ihmiskaupan asiantuntijana.

– Ihmiskauppa ilmenee eri 
maissa eri tavoin, hän tietää.

– Me ulkomaalaiset voimme 
tuoda paikallisille ihmisille esi-
merkiksi Thaimassa monenlaista 
tietoa ja taitoa ulkopuolelta, mut-
ta maiden omat kansalaiset tun-
tevat oman alueensa ja kulttuu-
rinsa aina paremmin. 

– Siksi he saavat aikaan pysy-
vämpiä muutoksia kuin mihin 

me muualta tulleet koskaan pys-
tymme, Marttila sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Kiimingin seurakunta on tehnyt 
uuden nimikkosopimuksen 
Saara Kalalukan kanssa. 
Hän aloittaa työnsä Sambiassa 
Suomen Lähetysseuran 
työntekijänä tammikuussa 2015. 

Tiistaina puoliltapäivin Yli-
kiimingin seurakuntata-
lon pihalla aikuiset ja lap-
set pyörivät piirissä. Uuden 

leikkimökin siunaustilaisuus hui-
pentuu yhteiseen leikkiin ja sen 
jälkeen mehu- ja pullatarjoiluun. 

Idea mökistä syntyi vuosi ta-
kaperin. 

– Ylikiimingin keskustassa ei 
ole pienille lapsille leikkipaik-
kaa, seurakuntatalollakin vain 
pieni hiekkalaatikko. Viime syk-
synä käytimme rimpuilutelinee-
nä isoa, kaadettua koivua, kertoo 
lastenohjaaja Mervi Holmi.

Tänä syksynä kerhokauden 
alussa pidettiin kirpputoriviik-
ko, jossa käväisivät myös Kerttu 
ja Juhani Leskelä. Kun puheeksi 
tuli, että Juhani oli tehnyt useita 
leikkimökkejä, löytyi idealle to-
teuttaja.

Juhani Leskelä rakensi mökin 
oman metsän puista. 

– Sain mittoja lukuun otta-
matta vapaat kädet.  Ajattelin, 
että lapsille yksinkertainen on 
parasta, krumeluureja ei tarvi-
ta, siunaustilaisuuteen saapunut 

Leskelä kertoo. 
Mökkiin saatiin puinen hella-

kin käsityönä. 
– Hanke on osoittanut meil-

le sen, että ylikiiminkiläiset ovat 
avuliaita, lapsirakkaita ja täällä 
puhalletaan yhteen hiileen, Hol-
mi kiittää.

Keväällä mökki on tarkoitus 
maalata, mutta väriä ei ole vielä 

päätetty. Siihen saadaan varmas-
ti runsaasti ideoita leikkimökin 
käyttäjiltä.

ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia ja video tilaisuudesta 
osoitteessa www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Kaikki leikkimökin siunaustilaisuudessa olleet lapset saivat leikata omilla saksillaan 
palan avajaisnauhasta ja sen jälkeen suoritettiin katsaus sisätiloihin. Lopuksi kaikki 
siunaustilaisuuteen osallistuneet pistivät piiritanssiksi.

E l s i  S a l ovaa ra

Pia Marttila teki lähetystyöntekijänä kaksi vuotta töitä Bangkokissa kansainvälisessä järjestössä, joka työskenteli ihmiskauppaa vastaan. Kuva on otettu viime kesänä.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 9.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 9.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Kokkolan kirkosta. Virret: 181, 
325, 170, 188, 342:1,4.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Su 9.11. klo 10 Jumalanpalvelus-
päivien päätösmessu Seinäjoen 
Lakeuden Rististä.
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

mia seurakuntavaalien ennak-
koäänestyksestä Keskustan 
seurakuntatalolta.
Ke 12.11. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa  kerro-
taan 70 vuotta täyttävästä Kir-
kon perheneuvonnasta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 9.11. klo 9.45. Radiopyhä-
koulun pitää lähetyssihteeri 
Tarja Oja-Viirret Tuiran seu-
rakunnasta. 
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 9.11. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lähetyssihteeri 
Tarja Oja-Viirret Tuiran seu-
rakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Haukiputaan kirkosta. Virret: 
176, 729, 422:1-4, 170: ja 328: 
säkeistöt 1 ja 4.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan tunnel-

Eläkkeellä oleva opettaja 
Satu Poutiainen muut-
ti tasan 50 vuotta sitten 
Jämsästä Kestilään työn 

perässä. 
– Ensimmäisenä sunnuntai-

na menin kirkkoon ja ihastuin 
siihen heti. Se oli niin kaunis. 
Tuli turvallinen olo. Tuntui sil-
tä kuin olisin tullut kotiin.

Kestilästä ja vielä samasta 
koulusta löytyi puolisoksi opet-
tajatoveri. Mies sairastui kym-
menen vuotta sitten ja nyt Pou-
tiaisella on kirkon vieressä hau-
ta hoidettavana.

– Toukokuun lopussa saa-
toin mieheni kirkkomaahan. 
Minulle on paikka siinä vie-
ressä. 

Kestilän kirkossa alttarilii-
nan päällä on krusifiksi. Mus-
taan puuristiin naulittu Kristus 
on kullattu ja orjantappurasep-
pele säteilee kuin aurinko. Ris-
tin alaosaan on kuvattu uskon, 
toivon ja rakkauden vertausku-
vat risti, sydän ja ankkuri.

– Kirkkoherra Tapio Leino-
sen aikaan krusifiksin juurelle 
laitettiin pääsiäisenä kolmesta 
tekoruususta kiedottu seppele. 
Nykyään seppeleen korvaavat 
elävät ruusut.

Näkymä on Poutiaiselle ra-
kas.

– Krusifiksi on varmaan pu-
donnut joskus, sillä ristiinnau-
litun käsissä ja kasvoissa on sä-
röjä. Ehkä siinä viehättää ajatus 
siitä, että se on vanha. 

Kirkko talkoilla 
puhtaaksi
Poutiainen kehuu, että Kesti-

Krusifiksi säteilee alttarilta
Elsi  S a lovaa ra

Kotikirkkoni

helmi

lässä on ollut aina talkoohenkeä. 
– Kirkon kevätsiivoukset teh-

tiin ennen seurakuntalaisten voi-
min. Kirkkoherra Leinonen oli 
talkoissa mukana ja pesi suntion 
kanssa suuret kaari-ikkunat sekä 
sisältä että ulkoa. 

– Lähetyskynttelikön teki kou-
lun teknisen työn opettaja. Kan-
salaisopiston kudontaryhmä ku-
toi kirkkoon uudet kirkkotekstii-
lit nelisenkymmentä vuotta sit-
ten.

Alttarilla näkyy Poutiaisen 
oma kädenjälki: hän on nyplän-
nyt alttariliinan reunuspitsin. 

– Nypläystyöhön kului aina-
kin 150 tuntia. Mutta kun työhön 
pääsi kiinni, se vei mukanaan. 

Vuosikymmenten pesut ovat 
kutistaneet pellavaa. 

– Joskus katselen, kun tullaan 

kuoron kanssa tänne, että tuo ja 
tuo kohta on rypyssä. Tekisi mie-
li käydä oikaisemassa.

Nyt kun monet seurakunnan 
työntekijät asuvat Kestilän ulko-
puolella, on myös vapaaehtoisten 
toiminta vähentynyt. 

Kehitys surettaa Poutiaista, 
joka on osallistunut aina aktii-
visesti seurakunnan toimintaan 
muun muassa kirkkoneuvostos-
sa ja kirkkokuorossa.

RAIJA KURKI

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

Ristin takana on käsinkirjoitettu teksti: ”Förärad av Anna Sophia Inberg 1858”. 
Lahjoitus oli tehty kaksi vuotta kirkon käyttöön vihkimisen jälkeen. 

Yhdistykset

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

Muut seurakunnat

Ke 12.11. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Lähetyskirpputori 

avoinna pe 10-17, la 10-14
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 7.11. klo 19.30 Nuorten ilta. La 8.11. klo 11-
13 Soppaa ja evankeliumia sekä Lastentapah-
tuma Toppila-Centerissä. Paakakatu 2. La 8.11. 
klo 12-17 ”Mies ole rohkea” - miesten päivä. Jyr-
ki Palmi. Su 9.11. klo 11 Ehtoollisjumalanpalve-
lus, Jyrki Palmi, Pasi Markkanen, Lasten poppoo. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 9.11. klo 17 

Church@78, International Service ( in Russian and English). Ke 12.11. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Juan Castillo, Pirjo Orava, Pasi & co. To 13.11. 
klo 12 Päiväpiiri.  www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 9.11. klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 
Ma 10.11. klo 13 Maanantaikerho, klo 14.30 lauluharjoitukset 
Ke 12.11. klo klo 17 saarnakoulutus 

To 13.11. klo 18 Haluatko patavahdiksi Joulupadalle? Laitetaan hyvä 
kiertämään! Ilmoittautumis- ja infotilaisuus, Pakkahuoneenkatu 17. 
Voit ilmoittautua myös p. 044 7577 879/ Kaisa tai p. 044 7577 886/ Markku. 

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Jorma Finnilä vierailee su 9.11. 
klo 16.00 Armolahjaseminaari aik. 
tiedoista poiketen su 16.11. 
klo 16.00. Voitto Oinonen ohjaa.
Rauno Helppi vierailee ti 18.11. 
klo 19.00 
Olet sydämellisesti tervetullut! 

To 6.11. klo 19 Lähde-ilta, Mika Martinmäki, musiikki Aino Ruuska. Pe 7.11. klo 19 
Helmi (nuortenilta). Su 9.11. klo 11 Isänpäivän perhekirkko, Maria Turpeinen, 
Kyllikki Mettovaara, näytelmä, tarjoilu, aihe: ”Isä meidän – meidän isä.” Klo 17 Ilta-
jumis & iltapyhis, Henri Tuhkala, Amadeus & Co, aihe: ”Suosittu kristitty”. Ma 10.11. 
klo 18 Vapis tutuksi –ilta, uusille jäsenille ja seurakunnasta kiinnostuneille. Ti 11.11. 
klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 12.11. klo 18 Varkki-ilta, (11-14-vuotiaille). 
Tervetuloa!

Herännäis-/Siionin virsiseurat: ti 11.11. klo 19.00 Hilkka Konnulla, Aho-
tie 6, Muhos, to 13.11. klo 18.00 Saloisten seurakuntakodilla Raahessa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 6.11. klo 19 Opiskelijailta. 
Pe 7.11. klo 18:30 Raamattuilta.
La-Su 8.-9.11. Syysseurat. 
Kts erillinen ilmoitus.
Ke 12.11. klo 14 Toimintapiiri.

Oulun Rauhan Sanan syysseurat
Pyhän Tuomaan kirkossa 
8–9.11.2014
Lauantai 8.11. klo 12 Aloitusseurat
Matti Rahja, Ari-Pekka Valtari
klo 14.30 Seurat
Jorma Puhakka, Antero Heikkilä
klo 17.30 Matkalauluhetki
Risto Ainali
klo 18.15 Seurat
Ari-Pekka Valtari
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10)
Antero Heikkilä
klo 20.00 Urkuhetki kirkossa
Christian Ahlskog - urut
Sunnuntai 9.11.
klo 12.00 Messu
liturgia Pasi Kurikka
saarna Jorma Puhakka
klo 14.00 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat
Ari-Pekka Valtari, Jorma Puhakka
klo 17.00 Seurat
Antero Heikkilä, Vesa Pöyhtäri
Tervetuloa!

Bible Power -kerho pe 7.11. klo 18. 
12-14 v tytöille.
Raamattutunti su 9.11. klo 14. 
Niilo Karjalainen: Kohti luvattua maata.
3K-ilta ma 10.11. klo 18.30.
OP/NAilta 13.11. Terkkuja Tansaniasta. 
Lindelä, 044 263 4424
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Ps. 46: 2-8
Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.
Sen tähden emme pelkää, 
vaikka maa järkkyy,
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.
Meret pauhaavat ja kuohuvat,
vuoret vapisevat Jumalan 
suuruuden edessä.
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat 
Jumalan kaupunkia,
Korkeimman pyhiä asuinsijoja.
Jumala on kaupunkinsa keskellä, 
kaupunki ei järky.
Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.
Kansojen meri kuohuu, 
valtakunnat horjuvat,
maa järkkyy hänen äänestään.
Herra Sebaot on kanssamme,
Jaakobin Jumala on turvamme.

Jer. 15: 19-21
Herra sanoi Jeremialle:
”Jos muutat mielesi,
minä otan sinut jälleen palvelukseeni.
Jos et puhu joutavia,
vaan puhut niin kuin puhua tulee,
saat jälleen olla minun suunani.
Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi,
mutta älä sinä käänny heidän mielensä                                     
mukaan.
Minä teen sinusta lujan pronssimuurin.
Vaikka tämä kansa nousee sinua vastaan,
ei se sinua voita,
sillä minä olen sinun kanssasi,
minä autan ja suojelen sinua,
sanoo Herra.
Minä pelastan sinut pahojen käsistä,
vapautan sinut väkivaltaisten kourista!”

Matt. 16: 1-4
Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja 
saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet 
koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään 
merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi 
heille: ”Illalla te sanotte: ’Tulee kaunis ilma, 
kun taivas ruskottaa’, ja aamulla: ’Tänään 
tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän 
ruskottava.’ Taivasta te kyllä osaatte lukea, 
mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja 
uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta 
ainoa merkki, joka sille annetaan, on 
Joonan merkki.” Hän jätti heidät siihen ja 
lähti pois.

Joonan merkki
Jeesuksen luo tuli miehiä vaatimaan häneltä merkkiä taivaasta. Ihmiset halusivat Jee-
suksen osoittavan suureellisesti jumaluutensa. Jeesus kuitenkin moitti heitä siitä, että 
he osasivat kyllä lukea taivaalta sään, mutta eivät aikojen merkkejä. Jeesus moitti ihmis-
ten katselevan liian kauas, kun olisi pitänyt katsoa lähelle.

Jeesus sanoi, että ainoa merkki, joka heille annetaan, on Joonan merkki. Sillä Jeesus 
viittasi profeetta Joonan kohtaloon. Joona oli kolme päivää ja kolme yötä valaan vat-
sassa. Joonan merkki oli lyhyesti merkki Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 
Se oli merkki lunastuksesta ja sovituksesta. 

Ennen puhuttiin taivaan merkeistä, nyt puhutaan heikoista signaaleista. Niin tai 
näin, kummallakin haetaan ennusteita tulevaisuudesta. Fariseuksille ja saddukeuk-
sille Jeesus oli vain heikko signaali. Jeesuksen seuraajille hän oli signaali tulevaisuu-
desta ja toivosta.

Se on yhteistä aikana kuin aikana, että ihminen etsii merkkejä Jumalasta.  Ihmisen 
mieli luotaa olemassaolon perimmäisyyttä, se etsii toivoa ja rakkautta, se haluaa huu-
taa jonkin puoleen ahdinkonsa ja kärsimyksensä.

Joonan merkin sijaan voisimme tunnetummin puhua ristinmerkistä. Ristinmerkki 
on perimmäisin tukiasema. Se lähettää vahvaa signaalia rakkaudesta ja anteeksianta-
muksesta, toivosta ja rauhasta. 

Taivaan merkkien tuijottelijat eivät sitä tunteneet. Liian paljon oli häiriöitä linjojen 
tiellä. Liian paljon omaa arvostusta, omia sääntöjä, liian paljon itseä. Jeesuksen seuraa-
jat antoivat kuitenkin signaalin läpäistä sydämen. Siellä missä oli ennen tyhjää; janoa, 
pelkoa, rikkinäisyyttä, sinne Jeesus antoi johdatusta, vastauksia, lämpöä, armoa. 

JAAKKO TUISKU
vt. kirkkoherra

Kempeleen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 9.11.2014
Psalmi: Ps. 46: 2-8
1. lukukappale: Jer. 15:19-21
2. lukukappale: Room. 5:1-11
Evankeliumi: Matt. 16:1-4
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Lihaa syövä heteromies

Titteli ei miestä 
pahenna

Terve isänmaallisuus 
kuuluu Lauri Anttilan 
ajatusmaailmaan.  
Kaikkia nykyajan 
kotkotuksia hän  
ei arvosta.

Koneinsinööri Lauri Antti-
la on perinteinen mies. 

– Kyllähän se sellaista 
koti, uskonto ja isänmaa 

–ajattelua on, myyntitehtävissä 
työskentelevä Anttila kuvailee.

Anttila uskoo terveeseen isän-
maallisuuteen ja pitää muun mu-
assa armeijan käymistä tärkeänä. 
Se on velvollisuus, joka koskee jo-
kaista kynnelle kykenevää miestä.

– Ei se mikään miehen mittari 
ole, Anttila kuitenkin huomauttaa.

Anttilan vaimo työskente-
lee sairaanhoitajana. Perheeseen 
kuuluu myös puolitoistavuotias 
poika.Lauri Anttila uskoo perinteiseen miehen rooliin.

Pe k ka H e l i n

Kempeleen seurakunnan 
emäntäpalveluissa 
työskentelee kaksi miestä. 
Juha Puustinen, olisiko 
aika päivittää sinulle uusi 
ammattinimike?

Emäntäpalvelujen Juha 
Puus tinen kannustaa kir-
kon väkeä miettimään uut-
ta nimikettä miesemännil-

le. Hän ja Pasi Jarva eivät ole ai-
noita miehiä seurakuntien keit-
tiöissä. Muun muassa Nivalas-
sa työskentelee seurakuntakodin 
emäntänä mies.  

Käytännössä Puustinen tör-
mää harvoin emäntänimikkee-
seen. Kun hän aloitti työt Kempe-
leen seurakunnan Luurinmutka-
leirikeskuksessa muutamia vuo-
sia sitten, leiriväki vaihtoi ateri-
oinnin loppuun kuuluvan perin-
teisen ”emännälle kiitos”-ruoka-
huudon sanoiksi ”kokille kiitos”.

– Minkäänlaista kuittailua 
emäntä-sanasta ei tule, mutta 
omassa mielessäni ilmaisu emän-
tä johdattelee ajatukset muinai-
seen tukinuittoon, jossa emäntä 
valmisti ruokaa nälkäisille mie-
hille.

– Päivitetty titteli toisi mie-
likuvat lähemmäksi nykyaikaa, 
Puustinen pohtii.

Kirkon työ saattaisi 
houkuttaa mieskokkeja
Juha Puustinen on tullut seura-
kunnan hommiin ravintola-alal-

ta. Hän arvioi, että muitakin mie-
hiä ravintoloiden keittiöissä saat-
taisi houkuttaa työ seurakunnas-
sa. Se on mielenkiintoisempaa 
kuin kokkaaminen ketjuravinto-
loissa.

– Seurakunnissa ruokitaan hy-
vin erilaisia väkijoukkoja. Joskus 
tarjottavaa on laitettava sadan 
henkilön ryhmälle, kun taas joku 
toinen hetki koolla on vain pieni 
joukko ihmisiä. 

– Mieskokkeihin on totuttu. 
Tärkeintä työssä on osaaminen, 
ammattilaisuus. Se huomataan, 
hän sanoo.

Isänpäivänä Juha Puustinen 
on todennäköisesti töissä. Kem-

peleen Kokkokankaan seurakun-
tatalolla on tarjolla isänpäivälou-
nas. Hän ja Pasi Jarva valmistau-
tuvat kokkaamaan isolle joukolle 
juhlapäivän ruokaa.  

Työpäivä isänpäivänä ei Puus-

tista harmita. Omat lapset ovat jo 
maailmalla, ja ravintola-alalla hän 
tottui siihen, että muiden juhliessa 
hän on töissä hellan ääressä. 

RIITTA HIRVONEN

Anttila ja hänen vaimonsa ovat 
perheessä samanarvoisia, sillä 
päätökset tehdään yhdessä kes-
kustellen. Miesten ja naisten töi-
tä ei ole, vaan molemmat puolisot 
tekevät kaikkia kotitöitä paitsi et-
tä vaimo ei korjaa autoa.

– Koti on tärkeä paikka ja siel-
lä on äiti ja isä. Lapsen kehityksen 
kannalta on tärkeä juttu, että äi-
din ja isän roolit ovat selvät. Su-
kupuoliroolit ovat tämmöisiä pe-
rinteisiä, Anttila kertoo.

Rooleissa ei välttämättä ole ai-
na suurta poikkeavuutta Anttiloi-
denkaan perheessä.

Kumpikin vanhemmista esi-
merkiksi lukee lapselle ja leikkii 
hänen kanssaan.

–  Kyllä me aika lailla samoja 
juttuja tehdään.

Pojastaan Anttila haluaa kas-
vattaa rehellisen, Jumalaa pelkää-
vän ja suoraselkäisen. Nämä ovat 
hyviä miehisiä luonteenpiirteitä.

– Näillä ominaisuuksilla var-
maan pääsee jo pitkälle.

Anttila kertoo olevansa lihaa 
syövä heteromies. Hän syö lihaa 
ja perunoita, ei ituja eikä siitepö-
lyä. Nykyajan kotkotuksia hän ei 
arvosta. Sellaisia ovat muun mu-
assa jooga, laihdutus, karppaami-
nen ja fitness.

Sen sijaan Anttila lenkkeilee, 
sillä isän velvollisuuksiin kuuluu 
pitää itsensä kunnossa ja kantaa 

Kempeleen seurakunnan emäntäpalveluissa työskentelevän Juha Puustisen työpaikka on seurakunnan leirikeskuksessa, 
Luurinmutkassa.  Viime viikonloppuna hän laittoi ruokaa partiolaisille.

– Allergioita ja ruokarajoitteita 
on monenlaisia niin ikäihmisillä 
kuin lapsilla. 

– Kaikille on kehiteltävä ruo-
kaa. Työhön kuuluvat myös ruo-
katilaukset ja käynnit tukussa tai 
kaupoissa. 

Itsenäistä työtä, Puustinen 
summaa ja sanoo tykkäävänsä 
kovasti työnkuvastaan.

Työt isänpäivänä
eivät harmita
Seurakunnat ovat usein naisval-
taisia työyhteisöjä, mutta Puusti-
sen mukaan hän ei ole miehenä 
silmätikku eikä erikoisuus omas-
sa työporukassaan.

Ilmaisu emäntä 
johdattelee 
ajatukset 
muinaiseen 
tukinuittoon.

Koti on tärkeä 
paikka ja siellä on 
äiti ja isä. Lapsen 
kehityksen kannalta 
on tärkeä juttu, että 
äidin ja isän roolit 
ovat selvät.

M inna S o r va la
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Mies 
voi olla seurakunnan 
emäntä, hän saattaa 
karttaa moottoreiden 

rassaamista, 
mutta ei innostu 

painontarkkailusta 
eikä jumpista.

Miehistä on moneksi.
Tarinansa Miesten viikolla 
kertovat Juha Puustinen, 

Lauri Anttila 
ja Matias Kavalus.

Lihaa syövä heteromies

Mieheksi kasvamisessa 
tarvitaan tukea

Matias Kavaluksen mukaan tukihenkilönä toimiminen sopii kaikille, jotka haluavat auttaa olemalla läsnä. 
Itse hän aikoo jatkaa tukihenkilönä nuorten ja perheiden parissa.

näin huolta perheestä.
Vaikka Anttila on 

perinteinen mies, hä-
neen on suhtauduttu 
ihan hyvin. Hän ei koe 
olevansa ahtaalla, vaikka 
kaikki eivät kunnioitakaan 
perinteisiä arvoja.

– Jos joku kysyy arvoista-
ni suoraan, tulen esille enkä 
pelkää. Jos on rehellinen it-
selleen ja muille ja uskaltaa 
olla oma itsensä, en näe re-
hellisyydessä ongelmaa li-
haa syövälle heteromie-
helle tai kenelle muul-
lekaan.

PEKKA HELIN

M inna S o r va la E l s i  S a l ovaa ra

Valtakunnallista Miesten Viikkoa viete-
tään Oulussa 3.–9. marraskuuta. Rotuaa-
rilla on maanantaista perjantaihin kello 
10–14 avoinna Miestenviikon teltta, jos-

sa keskustellaan miehen elämästä tämän päivän 
Suomessa. 

Teltassa päivystää työntekijöitä Oulun ev.lut. 
seurakunnista, Oulun kaupungilta, Oulun ensi- 
ja turvakodista, Nuorten Ystävien Vanhempien 
Akatemiasta ja Poikien Talosta.

Torstaina 6.11. kello 18 järjestetään erityisesti 
miehille suunnattu Eroneuvoilta Nuorten Ystävi-
en keskustoimistolla, Torikatu 28. 

Perjantaina 7.11. kello 19 miehiä kutsutaan vir-
silauluiltaan Oulunsalon kirkkoon, Uhrikirkon-
kuja 2.

Lauantaina 8.11. kello 9–12 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5, vietetään kaikille avointa Miesten lau-
antaita teemalla Pojan polku – miehen tie. 

Tapahtuma alkaa messulla ja aamupalal-
la. Vapaudesta ja ahtaudesta miehen elämässä 
alustaa työnohjaaja, työyhteisöjen ohjaaja Har-
ri Hyyppä. 

Aamupäivän aikana pohditaan miesten jaksa-
mista työttömyyden ja muiden vastoinkäymisten 
keskellä. Tilaisuus päättyy viiden euron hintai-
seen lounaaseen.

Lauantai-iltana 8.11. kello 18 Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 
2, järjestetään sauna- ja takkailta, joka on tar-
koitettu lapsettomille ja lapsensa menettäneil-
le miehille.

Matias Kavalus toimii tukihenkilönä 
teini-ikäiselle pojalle, jonka oma isä ei 
ole enää kuvioissa. Hän haluaa näyttää, 
ettei miehen tarvitse aina olla vahva.

Oulun diakonia-ammattikorkeakoulus-
sa sosionomiksi opiskeleva Matias Kava-
lus päätyi tukihenkilöksi osin sattumalta 
koulukaverin vinkattua Pelastakaa Lapset 

ry:n koulutuksesta. 
Entiseen ei ole paluuta, niin palkitsevaa ja mu-

kavaa toiminta on. 
Kavaluksen mukaan tukihenkilön tehtävä on 

olla aikuinen kaveri, jolla on aikaa kuunnella ja 
halua kertoa omista kokemuksistaan.

Muutaman vuoden aikana hän on nähnyt tu-
ettavan nuorukaisen siirtymän yläkoulusta opis-
kelutaipaleelle. Yhdessä he käyvät uimassa, kunto-
salilla, keilaamassa ja elokuvissa – kuten ketkä ta-
hansa kaverit. 

– Olemme käyneet parranajo- ja rintakarvakes-
kustelut ja pullistelleet salilla.  Tytöistäkin on pu-
huttu. Ja ennen kaikkea siitä, miten niiden kanssa 
toimitaan. 

– Yritän muistella, mitä oma isäni kertoi aikoi-
naan, vastikään naimisiin mennyt Kavalus naurah-
taa.

Pudasjärveltä kotoisin oleva Kavalus tottui jo nuo-
rena siihen, ettei hän ollut se tyypillisin nuori mies. 

– Olen kasvissyöjä, en juo tai polta tai käy met-
sällä. 

Mopotkaan eivät tulleet niin tutuksi, että niitä 
osaisi rassata.

Miehiin kohdistuvat paineet hän on huomannut 
omassa elämässään ja myös mieheksi kasvavan nuo-
ren arjessa. 

– Miesten pitää pärjätä. Meidän oletetaan olevan 
aina kaikessa vahvoja, kun pitäisi saada olla myös 
heikkoja ja haavoittuvaisia. 

Kavalus koettaa välittää mallia miehestä, joka ar-
vostaa toisia eikä ole taipuvainen ylpeyteen tai it-
sekkyyteen.

– Tullessani opiskelemaan alaa päätin perustaa 
Poikien talon, mutta sellainen ehdittiin jo perustaa. 
Nyt olen siellä harjoittelussa.

Poikien taloon voivat tulla hänen mukaansa il-
man paineita myös he, jotka eivät halua kamppailla 
”koulun hierarkiassa alfauroksen paikasta”.

Tukihenkilön pesti loppuu tuettavan tullessa täy-
si-ikäiseksi, mutta Kavalus uskoo yhteydenpidon jat-
kuvan. 

– Minä en ole aina se, joka soittaa. Tämä toimii 
molempiin suuntiin.

ELSI SALOVAARA

Miesten viikon tilaisuuksiin ehtii vielä
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.11.2014

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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aarre Sakari 
Särkilä, Eemeli Jeremias Ter-
ho.
Haukipudas: Tiitus Samuel 
Vänttilä, Eino Ville Olavi Ka-
mutta, Minja Elisa Haipus, 
Viljami Heikki Johannes Mus-
tikka.
Karjasilta: Stella Noora Mi-
kantytär Annola, Johannes 
Ilmari Bolszak, Stella Wil-
helmiina Grönroos, Karolii-
na Anastasia Huovinen, Mea 
Linnea Emilia Kemilä, Miiu 
Maria Lakkala, Bella Josefii-
na Mertaniemi, Hugo Joona-
tan Mertaniemi, Toivo Mark-
ku Pietari Seppänen, Elea 
Annabel Tahkola, Vilma Hei-
ni Helmiina Vikstedt.
Oulujoki: Helle Elisabeth 
Haugen, Nelly Sofia Jussila, 
Viivi Ellen Kotakorva, Elsa 
Lumi Aurora Persson, Mikko 
Johannes Romppainen, Eino 
Veikko Viljami Saari, Jose El-
meri Stark.
Oulunsalo: Miro Marko Ta-
pio Mikkola, Meeri Marit 
Sinikka Sipola, Elmo Vilja-
mi Seppänen,  Santeri Eemil 
Hekkala, Akseli Juhani Vää-
nänen.
Tuira: Lenni Eemeli Hekkala, 
Vilma Justiina Helisten, Tou-
ko Tapani Hiekkanen, Aino 
Vanamo Honkanen, Oliver 
Emil Kangasniemi, Niilo Os-
kar Laitala, Otto Arvid Lep-
pälä, Maija Elisa Leskelä, Vi-

vian Elisabet Lyly, Viivi-Emi-
lia Räisänen, Viivi Amanda 
Suorsa, Eeli Urho Eemeli Tuo-
vinen, Eino Samuel Uusitalo, 
Jesper Ilmari Veki.

Vihityt
Karjasilta: Paul Aslak Save-
la ja Larissa Matleena Klaa-
vo, Santtu Timo Petteri Kaa-
salainen ja Sini Sarianna Pu-
kari. 
Oulujoki: Toni Petri Jussi-
la ja Elisa Marianne Parvi-
ainen, Joel Topias Kemiläi-
nen ja Katri Marjatta Moi-
lanen.
Tuira: Jukka-Pekka Helis-
ten ja Marika Hannele Suti-
nen, Timo Tapio Huhtelin ja 
Minna Eve Marjaana Ervas-
ti, Jani Henrik Kettukangas 
ja Laura Katriina Pirnes, Ju-
ha Martti Tapio Honkakoski 
ja Tiina Katja Annika Rämet-
Mäkitalo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Olli Ilmari Oi-
linki 74.
Karjasilta: Alma Sanelma 
Karhu 92, Anja Fanni Hautala 
86, Impi Ritva Puolamaa 81.
Kiiminki: Niilo Oskari Aho-
la 97.
Tuira: Oiva Antero Karjalai-
nen 85.

S a nna K r o o k
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Kastejumalanpalvelukseen 
ilmoittautuminen 
Kastejumalanpalvelus vietetään Pyhän Andreaan 
kirkolla 23.11. klo 12. Kastettavaksi voi tulla isompi 
tai pienempi seurakunnan yhteiseen juhlaan. 
Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
jumalanpalvelusta Karjasillan kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5313 200 arkipäivisin klo 9–16.

Kynttilät syttyvät itsemurhan 
tehneiden muistolle

Itsemurhan tehneitä lä-
heisiä muistetaan Ou-
lussa kynttilätapah-
tumalla ja -kulkueella 

sunnuntaina 16. marras-
kuuta. Itsemurhan tehnei-
den muistopäivän kyntti-
läkulkue lähtee Rotuaa-
rilta kello 17.30 kohti In-
tiön hautausmaata, jossa 
kynttilät lasketaan yhtei-
selle muistomerkille. Hau-
tausmaalta siirrytään Inti-
ön hautajaishuoneistoon, 
missä ohjelma jatkuu mu-
siikkiesityksillä, keskuste-
lulla ja kahvitarjoilulla.

Tapahtumalla halutaan 
kunnioittaa itsemurhan 
tehneiden muistoa ja tuoda 
lohtua läheisensä menettä-
neille. 

– Läheisen kuollessa he-
rää miltei aina kysymys 
"miksi?" Itsemurhatapauk-
sissa suruun liittyy usein 
myös häpeän tunteita ja 
kysymyksiä siitä, olisiko it-
se voinut tehdä jotain toi-
sin. Kynttilätapahtumassa 
ihmisillä on mahdollisuus 
puhua tunteistaan muiden 

samassa tilanteessa olevien 
kanssa, Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan diakonia-
työntekijä Kirsi Karppinen 
kertoo tapahtumasta.

Tilaisuuteen ovat terve-
tulleita kaikki, jotka ha-
luavat tulla muistelemaan 
vähän tai kauan aikaa sit-
ten menetettyjä läheisiään. 
Mukana tapahtumassa ovat 

sairaalapastori Juha Kyllö-
nen, diakoniatyöntekijät 
Kirsi Karppinen ja Päivi 
Rahja sekä Aija Syväkan-
gas ja Sirpa Ahola-Laurila 
Mielenvireys ry:stä. Tapah-
tuman järjestävät yhteis-
työssä Oulun ev.lut. seura-
kunnat, Mielenvireys ry ja 
Surunauha ry:n Oulun ver-
taistukiryhmä.

Itsemurhan tehneiden 
muistopäivää tai itsemur-
han tehneiden läheisten 
päivää on vietetty Suomes-
sa vuodesta 1991 lähtien. 
Päivä on alkujaan lähtöi-
sin Mielenterveyden kes-
kusliitosta. Päivän aikana 
järjestetään useita kyntti-
lätapahtumia eri puolilla 
Suomea.

Äiti-lapsi adventtileiri
28.–30.11. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa

Lähde kanssamme aloittamaan adventin aikaa Kuu-
samon maisemiin! Luvassa on hyvää ruokaa, hiljenty-
mistä, askartelua, laulua, leikkiä, ulkoilua ja lepoa se-
kä adventin perhemessu käylän kirkossa!
Ilmoittautuminen ajalla 14.–21.11. arkipäivisin klo 9–16 
Marjaana lassille, p. 040 5747 108.
Hinta: aikuiset 50 €, 4–17-v. lapset/ nuoret 35 €, sisar-
alennus  25%. Etusijalla karjasillan seurakuntalaiset. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
avustaa Matti Pikkarainen. 
Kanttorina Péter Marosvári 
ja urkurina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Oulun Laulu, johtaa 
Kristian Heberg. Kolehti ju-
listus- ja palvelutyöhön, mm. 
kehitysvammaisten ja nais-
ten koulutukseen Mongoli-
assa. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 9.11. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Hanna-Maija Ollan-
keto ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
6.11. klo 13 vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Raamattupiiri to 6.11. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Sana elää pe 7.11. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 8.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Opettajien raamattupiiri 
ma 10.11. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 11.11. klo 19, Kes-
kustan seurakuntatalo. Juk-
ka Kolmonen, Timo Aho.
Raamattupiiri ti 11.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-

maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 12.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.11. 
klo 18, Vanha pappila. Mai-
ja-Liisa Hautamäki.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
12.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja. NN-
KY ja Sinapinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
13.11. klo 13 vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Ompeluseurat to 13.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 11.11. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille. Paikalla dia-
koniatyöntekijä ja vapaaeh-
toiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 12.11. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 13.11. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 13.11. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 6.11. klo 14, Virpi Sil-

lanpää-Posio ja 13.11. klo 14, 
Ari-Pekka Metso.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 6.11. ja 
13.11. klo 15, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Perhepyhäkoulu su 9.11. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Lisätietoja: Outi Metsikkö, 
p. 050 5213 380, outi.metsik-
ko@evl.fi. 
Keskustan perhekerho to 
6.11. ja 13.11. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Perhekahvila ma 10.11. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 

Perhekahvilassa voit halutes-
sasi vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Mukana 
perhekahvilassa on lastenoh-
jaaja Tea Lakkala, p. 050 5207 
757, tea.lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
11.11. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 7.11. 
klo 18–22, Erityisnuoriso-
työn tilat. Pelikahvila tarkoi-
tettu yläaste ikäisille perja-
taillan olo paikaksi, mahdol-
lisuus pöytäpelien pelailuun, 
biljardiin, keskinäiseen jutus-

teluun kahvi- ja teekupposen 
vauhdittamana.
Nuorisotyön päivystys ke 
12.11. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. Olemme paikalla 
sinua varten.
Avoimet ovet ke 12.11. klo 
18–21, Monitoimisali.  Ava-
riohjaajina toimivat Tuomas 
ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitukset s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
6.11. ja 13.11. klo 12.30–14, 
Intiön seurakuntakoti. Kai-
kille eläkeläisille avoin koh-
taamispaikka kahvikuppo-
sen, hartauden, keskustelun 
ja pienen ohjelman äärellä. 
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin. Lisätietoja dia-
konia Kaisa Jaakkola, p. 040 
7304 117. 

Leirit ja retket
Perheretki Ranuan Eläin-
puistoon la 22.11. klo 8.30. 
Ks. ilmoitus. 

Muut menot
Silmukka ke 12.11. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Käsityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäivä. 
Anna-Mari Heikkinen.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Perheretki Ranuan Eläinpuistoon 
lauantaina 22.11. 

Lähde kanssamme katsomaan metsäneläimiä Ranu-
alle. Retki sopii perheen pienimmille – reitti on help-
po kulkea rattaiden kanssa. Ilman huoltajaa matkal-
le voivat lähteä 4.-lk lapset ja sitä vanhemmat. Peril-
lä voi syödä omia eväitä, paistaa makkaraa tai käy-
dä ruokailemassa Polar Bear Restaurantissa. Retken 
hinta aikuisille ja yli 14-v. 15 €, 4–14v. 12 € ja alle 4-v. 
5€. Hintaan sisältyvät linja-autokyydit, vakuutus se-
kä pääsylippu. Lähtö Heinäpään srk-talolta klo 8.30 ja 
Intiön srk-kodilta klo 8.45. Paluumatkalle lähdetään 
klo 15. Oulussa perillä lähtöpaikoissa noin klo 17. Ret-
ki on tarkoitettu Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenille. 
Ilmoittaudu 7.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 13.11. klo 19 ortodoksises-
sa seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toimittaa isä Marko Patronen
ja ekumeeninen työryhmä.

Lisätietoja 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779 
ja Tea Lakkala, p. 050 5207 757

Ehtookellot ja Iltarukous (Vesper) 
lauantaina 15.11. klo 18–19 Oulun tuomiokirkossa. 

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin 
ja kirkon ikivanhaan laulettuun iltarukoukseen, 

Vesperiin.

Raamattu-
luentosarja

Jäälin kappelissa
tiistaina 11.11. klo 18
Kirkkomusiikin emeritus lehtori Tuomo Nikkola 
kertoo sanoin ja sävelin, miten psalmit elävät yhä 
kirkkomusiikissa. Miten psalmeja voi käyttää ja 
laulaa eri tilanteissa? Tule oppimaan, kysymään ja 
pohtimaan. Ota psalmit mukaan. 

Luentosarja päättyy juhlavasti kahveihin. 

Oulun seurakuntien ja 
konservatorion 

puhallinorkestereiden 

syyskonsertti 
keskiviikkona 19.11. klo 19, Madetojan salissa. 

Seurakuntien ja konservatorion kaikki neljä 
eritasoista orkesteria heittäytyvät elokuvista, 

animaatiosta ja televisiosta tuttujen 
teemojen maailmaan koko perheelle 

soveltuvassa konsertissa.

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

AUKI
myös

la 8.11.

klo 10–14

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille 
pe–su 28.–30.11, Rokuan leirikeskus. 

Adventin hengessä askarrellaan, seikkaillaan ja hiljen-
nytään. Leiri on suunnattu Tuiran ja Tuomiokirkko seu-
rakunnan alakouluikäisille lapsille. Hinta 32 € / lapsi, si-
saralennus -25%. Hinta sisältää matkat, vakuutuksen, 
ruuat ja ohjelman. Ilmoittautuminen www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 17.11. mennessä. Leirillä mukana nuo-
risotyönohjaajat Pekka Jarkko, Matti Ketola ja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. Lisätietoja Kaijalta.
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.11.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Seurakunta-
vaalit 

su 9.11. klo 11–20 
kirkossa.

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Pauli Niemelä, kant-
torina Sari Wallin.
Messu su 9.11. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sa-
ri Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 13.11. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Juttunurkka ma 10.11. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 10.11. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 10.11. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 11.11. 
klo 14 Suvelassa. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 11.11. klo 12–14 Su-
velassa. Kerho alkaa ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Sei-
jalle to 6.11. klo 16 mennessä 
040 5793 247. 
Yhteisvastuustartti pe 
21.11. alkaen klo 11 Lumijo-
ella. YV -koulutukseen läh-
detään henkilöautoilla. Ruo-

Lapset ja lapsiperheet
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.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Uusien lastenvirsien muska-
ri-ilta 6.11. klo 18 Jäälin kap-
pelilla. Leikimme ja laulam-
me yhdessä uusia lastenvir-
siä.

Nuoret
Varttikirkko ja Yökahvila 
seuraavan kerran 14.11. klo 
18.30 alkaen Jäälin kappelilla.
Nuorisotyönohjaajan kou-
lupäivystys Jokirannan kou-
lulla torstaisin klo 11.40–
12.15 ja Laivakankaan koulul-
la keskiviikkoisin klo 11.40–
12.15.
Nuorten itsenäisyyspäivän 
juhlaleiri 18 vuotta täyttä-
neille 5.–7.12. Suvelassa. Lö-
höilyä, leffaa ja popparia, 
joulutunnelmaa, itsenäisyys-
päiväpartyt, juhlaillallinen, 
leivontaa ja SINÄ! Leirimak-
su 10 € nuorisotyön kummi-

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Arto Nevala, saarna 
Leena Brockman, kanttori-
na Kaisa Säkkinen ja Hannu 
Niemelä, seurakunnan lapsi-
kuoro. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9 MHz. Kirkkokahvit. 
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11–20 kirkossa.

Hartauselämä
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 6.11. klo 18 Kellon srk-
kodissa.
Rukouspiiri to 13.11. klo 18 
srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki alle kouluikäisil-
le lapsille Kellon ja Martin-
niemen seurakuntako-
tien kerhotiloissa. 
Kellon lapsipar-
kit ovat 12.11. 
ja 3.12. ja Mar-
tinniemen lap-
siparkki 19.11. 
Maksuton lapsi-
parkki on avoin-
na klo 13–16 välise-
nä aikana, ja se on tarkoitet-
tu kaikille haukiputaalaisille 
lapsiperheille. Ilm. viimeis-
tään edellisenä arkipäivänä. 
Soita p. 045 6577 426 tai 040 
5128 224. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 7.11. ja 14.11. 
klo 18 Vakkurilassa. Nuorten 
illoissa on mahdollisuus ka-
verien kohtaamiseen, kahvit-
teluun ja illan viettoon vaik-
kapa lautapelejä pelaten. Jo-
kaisessa illassa on hartaus.
RaJu-ilta ke 12.11. klo 18.30 
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-
laan Raamatun äärellä. Ihme-
tellään, pohditaan, tehdään 
ja jutellaan. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

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

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-

sille ma 10.11. klo 13 Joki-
varren vanhustenta-

lolla, mukana Leena 
Brockman, ke 12.11. 
klo 13 Kellon srk-
kodilla ja to 13.11. 
klo 13 srk-keskuk-

sen monitoimisalis-
sa. Kuljetuspyynnöt 

maanantaisin klo 9–11 p. 
044 7310 232.

Yhteisvastuu
Oulun ja Limingan rovas-
tikuntien Yhteisvastuun 
starttipäivä pe 21.11. klo 11–
16 Lumijoen seurakuntata-
lolla, Ylipääntie 10. Tervetu-
loa innostumaan Yhteisvas-
tuukeräyksestä. Yhteisvas-
tuu 2015 kehittää suomalais-
ta Suurella Sydämellä -vapaa-

ehtoistyötä ja auttaa lapsia 
kouluun Haitissa. Erityisesti 
kutsu koskee entisiä ja uusia 
vapaaehtoisia sekä työnteki-
jöitä. Päivän aikana tarjotaan 
lounas ja kahvi. Ilm. pe 14.11. 
mennessä diakoniatyönteki-
jä Heli Puuperälle, heli.puu-
pera@evl.fi, p. 040 5898 362. 

Muut menot
Juttukahvila ke 12.11. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mukana Leena Brockman. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 7310 232.
Raamattuluento Efesolaiskir-
jeestä ke 12.11. klo 18 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa, pas-
tori Martti Heinonen. Aihee-
na ”Jumalan antama elämä”.
Lukupiiri ma 17.11. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Päi-
vi Alasalmen Joenjoen laulu.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Tule 
istahtamaan aukioloaikoina 
Puttaan Tuvalle, Kirkkotie 
10 C, seurakuntakeskuksen 
takana. Kahviosta voi ostaa 
päiväkahvin tai teen.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskurssi 14.–15.11. Oulus-
sa, järj. Vares-verkosto. Lisä-
tietoja Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993. Ilm. 7.11. men-
nessä, p. 044 7861 606.
Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden läheisille lähtee 
su 16.11. klo 17.30 Rotuaa-
rin pallolta. Lisätietoja: He-
li Puuperä, p. 040 5898 362. 
Lue lisää s. 14.
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su 23.11. klo 12–15 Jäälin kap-
pelilla, Rivitie 9, Jääli. Lohi-

keitto klo 12, messu klo 13, 
kahvit ja ohjelmatuokio mes-
sun jälkeen. Ilm. ruokavalio- 
ja kyytitoiveineen viim. to 
13.11. Heli Puuperä, p. 040 
5898 362.
Ry:n toimintaa: Haukipu-

das: isänpäiväseurat su 9.11. 
klo 13 ry:llä. Jokikylä: nuor-
ten ilta la 8.11. klo 19 ry:llä. 
Kello: huutokauppaompe-
luseurat pe 7.11. klo 18.30 
ry:llä, isänpäiväseurat su 
9.11. klo 17 Kellon srk-kodilla.

kavaliot ja ilmoittautumiset 
Erjalle to 13.11. mennessä, 
p. 0400 775 164. Lähtö Kii-
mingistä klo 10 kunnantalon 
edestä.

Kuorot
Ruskakööri pe 14.11. klo 10 
seurakuntakeskuksessa

Konsertit
Iltamusiikkitilaisuus la 
15.11. klo 16 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Musiik-
kia kuullaan erilaisten kuo-
rokokoonpanojen, yksinlau-
lajien sekä soittimien toteut-
tamana. Laulutilaisuuden jäl-
keen juodaan Erja-diakonin 
viiskymppiskahvit. Kahvin 
jälkeen iltahartaus. Mahdol-
liset muistamiset yhteisvas-
tuun hyväksi FI37 5741 3620 
1237 26 ja viestiksi: Erja 50 v.

Haukiputaan seurakunta mukana 
Haukipudas-päivillä 7.–9.11.

Urkumaraton 
perjantaina 7.11. klo 20–23 srk-keskuksessa.
klo 20 Saara Eskola
klo 20.30 Lauri-Kalle Kallunki
klo 21 Péter Marosvari
klo 21.30 Elias Niemelä
klo 22 Markus Wargh
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. Tarjoilua pientä korvausta 
vastaan.

101 syytä kuulua kirkkoon 
-paneelikeskustelu 
lauantaina 8.11. klo 11 Jatulissa. Keskustelun vetäjänä 
koomikko Mikko Vaismaa. Haukiputaan seurakunta 
on kerännyt haukiputaalaisilta 101 hyvää syytä kuulua 
kirkkoon Haukiputaalla. Hyvät syyt on koottu vihkoon, 
joka on jaossa Haukipudas-päivillä. 

Naura isänpäiväkahvit 
väärään kurkkuun! 
Koomikko Mikko Vaismaa 
naurattaa isiä ja isällisiä 
kirkkokahveilla heti 
jumalanpalveluksen 
päätyttyä noin klo 11 isän-
päivänä 9.11. Haukipu-
taan seurakuntakeskuk-
sessa.  Toivotamme 
tervetulleeksi myös 
sinut, joka et tänä 
sunnuntaina jaksanut 
herätä kirkkoon! 

lapselle. Ilmoittaudu 23.11. 
mennessä Elisalle, p. 040 743 
1903 tai elisa.happonen@evl.
fi. Terveisin leiriohjukset Eli-
sa, Riina ja Jii-Pee.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 6.11. 
klo 18 Risto ja Sanna Ainali, 
Metsärinteenkuja 38.

-konsertti 
Lastenoikeuksien päivänä 
torstaina 20.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 

Tervetuloa kaikki lapset perheineen.

Lähetyspiiri ti 11.11. klo 13–
14.30 Montin-salissa, Harri 
Isopahkala.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 9.11. klo 
17 seurat ry:llä, Olavi Ikonen
Kiimingin Rauhan Sanan seu-
rat su 16.11. klo 18 Montin-
salissa, Hannu Tuohimaa.

Omaishoitajien ja
heidän läheistensä kirkkopyhä

sunnuntaina 23.11. klo 12–15 Jäälin kappelissa.

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12, jonka jälkeen 
messu ja ohjelmallinen kahvihetki alkaen klo 13.
Ilmoittautuminen ja ruokavaliot 14.11. mennessä 

Jaana Kontio, p. 040 5793 248.

Äänestyspaikat  Kiimingissä 9.11.
Kiimingin kirkko, 
Kirkonniementie 8, klo 11–17.30

Jäälin kappeli, 
Rivitie 9, klo 18–20

Raamattu-
luentosarja 

tiistaina 11.11. klo 18 
Jäälin kappelissa. 

Tuomo Nikkola kertoo 
sanoin ja sävelin miten 

psalmit elävät 
kirkkomusiikissa. 
Ks. ilmoitus s. 15.

Pieni

seikkailusuuri 

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Karjasillan kirkolla torstaina 13.11. klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

kirkko. Kaikille avoin Karjasil-
lan alueella toimivien vapaa-
ehtoisten ryhmä. Kokoontu-
misissa suunnitellaan toimin-
taa, tiedotetaan ajankohtai-
sista palvelutehtävistä seura-
kunnassa sekä jutellaan eri-
laisista esille tulevista asiois-
ta. Alussa hiljennytään har-
tauteen. Ryhmään osallistu-
minen ei edellytä palvelu-
tehtävää, vaan voit tulla mu-
kaan, jos olet kiinnostunut 
ja etsit omaa paikkaasi seu-
rakunnassa. Lisätiedot: mar-
jukka.hamari@evl.fi, p. 040 
5752 710.
Diakoniaryhmä ti 11.11. klo 
14, Maikkulan kappeli.
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen 13.11. ja 20.11. 
klo 14, Karjasillan kirkko, ylä-
huone (urkuparven takana). 
Ryhmä on suunnattu nuoril-
le ja nuorille aikuisille, joilla 
on tai on ollut jokin vaikea 
elämäntilanne, joka koette-
lee omaa hyvinvointia ja jak-
samista. Yhteydet ja lisätie-
toa: diakoniatyöntekijät Sep-
po Meriläinen, p. 044 7884 
035 ja Nina Niemelä, p. 040 
5752 711.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 11.11. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 12.11. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Hanna -rukousryhmä to 
13.11. klo 18, Kastellin kirkko. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 9.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Luontopyhis Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa 
su 9.11. klo 15. 
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.di/
perhetapahtumat.
Muskarikerhoissa on va-
paita paikkoja, lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.di/
muskari.

Varhaisnuoret
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisätie-
toja www.oulunseurakunnat.
fi/kerhot_piirit_tapahtumat.

Nuoret
Toivonsatama – nuortenilta 
pe 7.11. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko kts. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 10.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 11.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustavat 
Kimmo Kieksi ja Liisa Karku-
lehto, kanttorina Taneli Setä-
lä. Isänpäivän kahvit. 
Messu su 9.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Minna 
Lappalainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Isänpäivän kahvit.
Messu su 9.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Konttinen, avustaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Isänpäivän kahvit.  
Isänpäivän perhemessu su 
9.11. klo 12, Maikkulan kap-
peli. kts. ilmoitus.
Messu su 9.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Minna Lappalainen, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto, avustaa  
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
Isänpäivän kahvit.
Viikkomessu to 13.11. Klo 18, 
Karjasillan kirkko. Aikuisrip-
pikoulun konfrimaatio. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi. Mes-
sun jälkeen juhlakahvit seu-
rakuntasalissa.
Kolehti julistus- ja palvelu-
työhön, mm. kehitysvam-
maisten ja naisten koulutuk-
seen Mongoliassa Evanke-
lis-luterilainen Lähetysyhdis-
tys Kylväjän kautta järjestön 
40-vuotis juhlavuotena. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 6.11. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila.
Raamattupiiri to 6.11. ja 13.11. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 7.11. klo 
18 ja ompeluseurat klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 11.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
12.11. klo 18, Karjasillan kirkko.
Kristillinen meditaatio to 
13.11. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 13.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa - kir-
jallisuuspiiri uteliaille luke-
vaisille ke 12.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Syksyn neljän-
nessä kokoontumisessa kes-
kustellaan Yiyun Lin romaa-
nista Kulkurit ja Sahar Deli-
janin romaanista Jakaranda-
puun lapset. Minkälaisia aja-
tuksia kirjat herättivät? Tyk-
käsitkö vai et? Miksi näin? 
Tapaamme Kastellin kirkon 
pappilassa myös 10.12 klo 18.

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

Diakonia
Aamupuuro to 6.11. ja 13.11. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. Tervetuloa vapaaehtois-
ten valmistamalle maksutto-
malle aamupalalle. Tarjolla 
puuroa, leipää, leikkeleitä ja 
kahvia / teetä.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 10.11. klo 13, Karjasillan 

60-vuotiaiden 
juhla 

sunnuntaina 16.11. klo 10 
Karjasillan kirkossa. 

Juhla alkaa messulla klo 10 ja 
jatkuu täytekakkukahvien merkeissä. 

Juhla päättyy noin klo 12.30. 
Puolisosi tai ystäväsi on tervetullut mukaan. 

Ilmoittautumiset 12.11. mennessä Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 531 3200 tai 

sähköpostitse karjasillanseurakunta@evl.fi.

Isänpäivän perhemessu 
sunnuntaina 9.11. klo 12 Maikkulan kappelissa
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustavat Juha Kivirasi ja 
Riitta Yliluoma, kanttorina Riitta Piippo. 
Messun jälkeen tehdään lahjoja isille, nautitaan 
kakkukahveista ja mehuista ja tutustutaan 
taidepyhäkoululaisten taidenäyttelyyn.

Kiitos Isälle 
-konsertti 
sunnuntaina 9.11. klo 18 
Kastellin kirkossa. 
Isänpäivän illan iloksi 
tunnelmallinen konsertti. 
Sisko Leinonen laulu ja soitinryhmä. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kahvi- ja teetarjoilu. 

Konsertteja
torstaina 6.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Konsertissa musisoivat Seppo Kirkinen, käsikellot, 
Juha Soranta, urut, sekä Cantio Laudis -kuoro
johtajanaan Olli Heikkilä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

tiistaina 11.11. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Venäläisen urkumusiikin -konsertti Konsertti on 
Timo Utsjugovin OAMK opetusnäytöskonsertti. 
Vapaa pääsy.

Konsertit ovat osa
 Oulun ev.lut. seurakuntien kirkkomusiikkiviikkoa. 

Seurakunnan eläkeläisryhmien ohjauksesta 
kiinnostuneille, jo ryhmänohjaajina toimiville 
tai sitä harkitseville:

Ryhmänohjaajan peruskurssi   
torstaina 13.11. klo 13–16 Kastellin pappilassa.
Kuinka ryhmä toimii? Ryhmän vuorovaikutus. Mitä ryh-
mänohjaaja tekee? Mitkä ovat sinun vahvuutesi ? Mis-
tä sinä olet kiinnostunut ? Millainen ohjelmarunko on 
toimiva? Mistä saat tukea? Kouluttajina diakonissat As-
ta Leinonen ja Anu Kontio.
Ilmoittautuminen 7.11. mennessä: asta.leinonen@evl.fi, 
p. 040 5747 157 tai anu.kontio@evl.fi, p. 040 5747 162. 

w
w
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Toivon Satama – nuortenilta
perjantaina 7.11. ja 5.12. klo 19–22
Pyhän Andreaan kirkossa.

Kaikille yli 16-vuotiaille nuorille avoin nuortenilta, jo-
hon jokainen on tervetullut levähtämään hetkeksi yh-
dessä muiden kanssa. Toivonsatamassa voi viivähtää 
iltapalan äärellä, pelailla, soittaa ja laulaa tai vaan ol-
la – ihan omana itsenään, Jumalan kauniina ihmeenä! 
Ilta päättyy yhteiseen erityisesti nuorille suunnattuun 
messuun klo 20.30.
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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 6.–13.11.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 9.11. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Seura-
kuntavaalit.
Sanajumalapalvelus su 9.11. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Seu-
rakuntavaalit.
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rah-
ko. Seurakuntavaalit.

Hartauselämä
Siionin Kannel -kotiseurat 
pe 7.11. klo 18–20 Elina ja 
Jarkko Karvosella, Jokipel-
lontie 10. Mukana muun mu-
assa Laura Suomi, Ilkka Mäki-
nen, Samuel Korhonen.

Musiikki ja kulttuuri
Celtic connections laulupii-
ri ke 12.11. klo 18, Oulujoen 
pappila. 

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

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Diakonian aamu ma 10.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoniailta ke 12.11. klo 18, 
Rasvala Ulla ja Jorma, Tannila. 

Lähetys
Piispankamari pe 7.11. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Seniorit
Porinapiiri ma 10.11. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 
Eläkeläisten kerho ma 10.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 10.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 13.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Fransupiiri ti 11.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
12.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. Kuntopiirissä käy-

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10. Toimittaa Petri 
Satomaa , kanttorina Tuomo 
Kangas. Seurakuntavaalien 
äänestys alkaa jumalanpal-
veluksen jälkeen.

Hartauselämä
Seurakuntakerho to 6.11. klo 
11, Vattukuja 2. Riitta Mar-
kus-Wiksedt
Hartaus to 6.11. klo 11.30, 
Teppola. Anneli Nieminen
Kyläkamari ma 10.11. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
12.11. klo 12, toimitalo, Vat-
tukuja 2. Taru Pisto
Hartaus ke 12.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu
Seurakuntakerho to 13.11. 
klo 11, Vattukuja 2. Jukka 
Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Adventtivesper su 30.11. klo 
20, Oulunsalon kirkko. Ar-
mas Maasalon Adventtives-
per. Liturgi ja puhe Petri Sa-
tomaa. Oulunsalon nuoriso-
kuoro ja seurakunnan mies-
kuoro, johtaa Eeva-Maija 
Sorvari. Urut Tuomo Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
6.11. ja 13.11. klo 9–10.30, Toi-
mitalon kerhopiste, Vattuku-
ja 2. 
Perhekerho ma 10.11. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste, Vattukuja 2.
Perhekerho ti 11.11. klo 9.30–

Perheiden Lapsenpäivän ilta 
torstaina 20.11. klo 17.30–19.15 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Ohjelmassa: mukulamessu, 
toimittaa Riitta Kentala ja 

kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Illassa erilaisia toimintapisteitä, 

tarjoilua sekä diakonian 
ja lähetyksen myyntipöydät. 

sunnuntaina 9.11.  klo 11–20 
Oulunsalon kirkossa 

SEURAKUNTAVAALIEN 
ÄÄNESTYS

11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 6.11. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 6.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 12.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 

Mieskuoro ke 12.11. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 13.11. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 13.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Kirkonkylä: Isänpäiväil-
lallinen la 8.11. klo 18.30. 
Seurat su 9.11. klo 16 Seppo 
Leppänen, Mauno Linnan-
mäki. 

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

Tuiran kirkon aula     

ti–pe 4.–7.11. klo 10–16, la 8.11. klo 10–13 

su 9.11. klo 10–20

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

Vuonna 2013 toteutettiin 
nuorten muotoilijoiden 

kastemaljakilpailu, 
jonka 15 parasta työtä 

on nyt nähtävillä 
Oulun seurakunnissa. 

Näyttely avautuu 
Oulujoen kirkossa 18.11. 

klo 17, samana iltana 
kastelauluilta klo 18. 

Mukana 
Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro aCorde. Mu-
kaan kutsutaan erityi-
sesti vuoden aikana 

kastettuja,heidän van-
hempiaanm kummejaan 

ja isovanhempiaan

Kastemaljanäyttely 
on avoinna 18.–21.11. 

klo 17–20 ja sunnuntaina 
23.11. klo 9.30–19. 

Tervetuloa!

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

Tuiran kirkon aula     

ti–pe 4.–7.11. klo 10–16, la 8.11. klo 10–13 

su 9.11. klo 10–20

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

Omaishoitajien 
ja heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 23.11. klo 12–15
Jäälin kappelissa (Rivitie 9, Jääli). 
Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12, jonka jälkeen 
messu ja ohjelmallinen kahvihetki alk. klo 13. 
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot perjantaihin 14.11. 
mennessä Heini Kemolalle, p. 040 5268 105 tai 
oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle, jolta voi 
kysyä myös kirkkokyytisetelin käyttöä tilaisuuteen.

Isänmaallinen ilta 
Oulujoella 
sunnuntaina 23.11. klo 17–19 
Oulujoen kirkossa. 

Runoja ja proosaa 
maamme kohtalon 
vuosilta. Kuorolauluja 
ja musiikkiesityksiä. 
Iltahartaus rovasti, teol.tri. Keijo Nissilä. 
Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala. 
Lukeminen ja lausunta Oulujoen työntekijät. 

Mies soikoon!
Miesten virsilauluilta 
perjantaina 7.11. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Tule laulamaan virsiä urkujen ja Oulun 
sinfonian käyrätorvikvartetin säestyksellä! 
Puhe Jukka Joensuu.

K
irko

n ku
vap

an
kki / H

en
n

a A
alto

n
en

tetään rauhallisia, pehmeitä 
ja venytteleviä liikkeitä.
Neulansilmä to 13.11. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttaja naisil-
le ja tytöille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Seurakunta-
vaalit 

su 9.11. klo 11–20 
Tuiran kirkon 
seurakunta-

salissa. 
Vaalikahvit!

Jumalanpalvelukset  
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Katri Sippola.
Messu su 9.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Messu su 9.11. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Pasi Kurikka, saarna Jor-
ma Puhakka, kanttorina Kat-
ri Sippola. Oulun Rauhan Sa-
nan syysseurojen jumalan-
palvelus.
Messu su 9.11. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.

Iltamessua ei ole seu-
rakuntavaalien vuoksi 
sunnuntaina 9.11. klo 18. 

Viikkomessu ke 12.11. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 6. ja 13.11. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastorit Riitta Louhelai-
nen ja Jukka Kolmonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 7.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 11.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka, Iltahetki Efesolaiskirjeen 
äärellä.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
12.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9-11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria to 6. ja 
13.11. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Diakonian va-
paaehtoisten valmistama ko-
tiruokalounas 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 6. ja 13.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ateria 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
10.11. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 10.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiirissä mukana dia-
koni Päivi Moilanen.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
12.11. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
12.11. klo 10, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 

Lähetys
Puutyökerho ma 10.11. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 

Lähetyspiiri ma 10.11. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Pikku-
pirtti. Tervetuloa keskuste-
lemaan lähetystyön ajan-
kohtaisista tapah-
tumista!
Koskelan käsi-
työkahvila ti 
11.11. klo 12, 
Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Tule tekemään 
käsitöitä, juo-
maan kahvia ja 
juttelemaan Koske-
lan käsityökahvilaan joka 
tiistai!

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 6. ja 13.11. 
klo 10, Tuiran kirkko. Nalle-
kahvila avoinna klo 10-12 Tui-
ran kirkolla, Myllytie 5 (käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa). Tule juttelemaan ja 
leikkimään! 
Muksupysäkki – Omaa ai-
kaa itselle! to 13.11. klo 
9–11.30, Koskelan seurakun-
takoti. Toiminta on tarkoitet-
tu 2–5-vuotiaille muksuille. 
Paikkoja rajoitetusti. Toimin-
ta on maksutonta. Ilmoit-
tautuminen puhelimitse vii-
meistään saman viikon kes-
kiviikkoon klo 12 mennessä. 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Lelujen ja lastenkirjojen 
vaihtopäivä to 13.11. klo 17–
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuortenilta ja jatkot pe 7.11. 
klo 18, Tuiran kirkon Suvan-
tosali. Ilta alkaa teemallisel-
la ohjelmalla, jonka jälkeen 
vapaata jutustelua, pelailua, 
musaa, pientä purtavaa aina 
klo 23 asti. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Anssi Putila, p. 

050 3408 982.
Nuorten Avarit ke 12.11. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-

sotila. Nuorten vapaa-
muotoinen oleske-

luilta nuorisoti-
lassa, jossa voi 
jutella, pelail-
la, nähdä ka-
vereita, tar-
joilua. Lisä-

tietoja nuo-
risotyönohjaa-

ja Anssi Putila, p. 
050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 6.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen.
Seniorien laulupiiri to 6.11. 
klo 14.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana Sami ja Katri. 
Seniorien laulupiiri to 13.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Yh-
teislauluja, kahvittelua ja 
hartaus. Mukana diakoni 
Paula Mikkonen ja kanttori 
Katri Sippola. 

Muut menot
Valoa! Miesten sauna- ja 
takkailta la 8.11. klo 18, Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kus. Ks. ilmoitus. 
Juttutupa ma 10.11. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluksi. 
Juttutupa ma 10.11. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 10.11. klo 
12, Tuiran kirkko. 
Kivikerho ti 11.11. 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.
Käsityökerho ke 12.11. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin äärellä to 13.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
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Tuiran kirkon aula     

ti–pe 4.–7.11. klo 10–16, la 8.11. klo 10–13 

su 9.11. klo 10–20
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talo. Ahdistavatko maailmas-
sa tapahtuvat asiat? Haluat-
ko rauhoittua ja jakaa aja-
tuksiasi muiden kanssa? Tu-
le keskustelemaan maailman 
menosta, Jumalasta ja muis-
ta hengellisistä asioista. Illan 
aikana tarjotaan myös teetä. 
Lisätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
23.11. klo 12, Jäälin kappeli. 
Ks. ilmoitus.

Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 23.11. klo 12 Jäälin kappeli. 

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12, jonka jälkeen 
messu ja ohjelmallinen kahvihetki alkaen klo 13. 
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot perjantaihin 14.11. 
mennessä Paula Mikkoselle, p. 040 7235 880 tai 
Heini Kemolalle, p. 040 5268 105. Voit kysyä myös 
kirkkokyytisetelin käyttöä tilaisuuteen.

Lelujen ja lastenkirjojen vaihtopäivä 
torstaina 13.11. klo 17–18.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Lahjoita ehjät ja hyväkuntoiset, ylimääräiset 
lelusi ja lasten kirjasi vaihtopöydälle, tai tule ilman tuo-
misia. Voit ottaa ilmaiseksi pöydältä mukaasi haluami-
asi leluja ja kirjoja. Jäljelle jääneet tavarat lahjoitetaan 
seurakuntamme diakoniatyölle. Kirkkosalissa on mah-
dollisuus hiljentymiseen. Lisätietoja lapsi- ja perhetyön-
sihteeri Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Oulun Rauhan Sanan syysseurat 
8.–9.11. Pyhän Tuomaan kirkossa

Lauantai 8.11. 
klo 12 Aloitusseurat, Matti Rahja, Ari-Pekka Valtari
klo 14.30 Seurat, Jorma Puhakka, Antero Heikkilä
klo 17.30 Matkalauluhetki, Risto Ainali
klo 18.15 Seurat, Ari-Pekka Valtari
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä, Antero Heikkilä
klo 20 Urkuhetki kirkossa, Christian Ahlskog
Sunnuntai 9.11. 
klo 12 Messu, liturgia Pasi Kurikka, 
saarna Jorma Puhakka
klo 14 Pyhäkoulu, Pekka Kyösti 
klo 14.30 Seurat, Ari-Pekka Valtari, Jorma Puhakka
klo 17 Seurat, Antero Heikkilä, Vesa Pöyhtäri 

Valoa! 
Miesten sauna- ja takkailta 

lauantaina 8.11. klo 18
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Satuttaako isänpäivä? Kaipaatko lasta? Omaa lastasi? 
Oletko menettänyt, surrut? Suretko juuri nyt? Et ole yk-
sin, sinä eri syistä lapseton tai lapsesi menettänyt mies. 
Tule rohkeasti Lämsänjärven hiihtomajalle miesten sak-
kiin elävän tulen äärelle: paistetaan makkaraa, sauno-
taan, poristaan ja kuunnellaan. Tutustutaan! Pientä tar-
joilua ja vapaata yhdessäoloa – valoa pimeään iltaan. 
Mukana pastori Juha Valppu ja diakoni Sami Riipinen. 
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.11.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.11.2014

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

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

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 7.–12.11. Kiireellisissä ta-
pauksissa ota yhteys suo-
raan työntekijöiden puhe-
linnumeroihin. 
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 11.11. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kale-
vi Niirasella. 
Eläkeliitto ti 11.11. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Nuortenilta ti 11.11. klo 17 
Piippolan srk-kodissa.  Rip-
pikoululaiset saavat merkin-
nän. Isoset mukaan! 
Ystävänkammari ke 12.11. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Virsihetki ke 12.11. klo 11.15 
Nestorissa.
Naistenpiiri pe 14.11. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Piip-
pola: Veteraanikuoro to klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Käsi-
kellokuoro ke 12.11. klo 9.30, 
Stellat to klo 15.15 ja kirkko-
kuoro to klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to klo 12 ja lapsikuoro to klo 
16.30 pienet ja klo 17.30 isot 
ja mieskuoro to 13.11. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Vete-
raanikuoro ke klo 11, Stellat 
ke klo 17 ja kappelikuoro to 
13.11. klo 19 srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 6.11. klo 
13 Rantsilan ja pe 7.11. klo 10 
Kestilän srk-talossa, ti 11.11. 
klo 12 Väinölässä ja torstaisin 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa ja ke klo 10 Kestilän 

Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.  

Kuoron retki Karjasillan 
kirkkoon to 6.11. klo 17.30 
lautalla.
Marraskuun pyhäkoulu su 
9.11. klo 12 kirkon kerho-
huoneessa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
11.11. klo 18 Leena Ketolal-
la, Marjaniementie 85.

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 11.11. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten 
kerho.
Keskustelukerho ti 11.11. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisten kehitysvammaisten kerho.
Perhepiiri to 20.11. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET 
Lähetyspiiri ma 10.11. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
13.11. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Kerhon vapaaehtoi-
sella kahvirahalla tuetaan Tanzanialaisen kuuron lap-
sen koulunkäyntiä. Marraskuun kerhossa laulattaa Tai-
na Voutilainen.
Runolan ystäväilta to 13.11. klo 15.30, Palvelukeskus 
Runola. Tervetuloa oululaiset viittomakieliset askartele-
maan Runolan asukkaiden kanssa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 6.11. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyy-
dessä.
Näkövammaisten saunailta ma 10.11. klo 18–20.30, Ca-
ritas-koti, sauna-ja uima-allasosasto. Saunotaan, uidaan 
ja vietetään iltaa yhdessä iltapalaa nauttien. Opasystävä 
päivystää Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 17.40 
alkaen.
Näköpiiri ti 11.11. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Muka-
na Liisa Karkulehto Karjasillan seurakunnasta. Opasys-
tävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven lähellä.
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 yhdistykselle  
p. (08) 3115 653 tai sähköpostitse yhdistys@ppnry.net.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 7.11. klo 13–15, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali.
Tavoiteryhmä ma 10.11. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskusteluryh-
mä päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja nai-
sille. Tervetuloa!

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Matalankynnyksen raamis to 6.11. klo 18–20, Vanhan 
pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä mihin koh-
taan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Keskustelun 
ja yhteisen pohdinnan kautta vanhaat tekstit tulevat 
eri tavalla tutuksi ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen, 
p. 044 3161 577.
Tuomioklubi pe 7.11. klo 19–23, Monotoimisali. Kaikille 
avoin (ikä18< >30 v.) nuorten aikuisten kohtaamispaik-
ka. Klubi meiningillä vierailijoita, musiikkia, pientä pur-
tavaa, asiaa ja yhdessä oloa.  
Lenkkiryhmä to 13.11. klo 18–20, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. Kokoonnumme Monitoimisa-
lissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai muuten 
reippailemaan. Palattuamme nautimme pientä iltapa-
laa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hyvin sekä 
aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. Jos ei muuten niin 
liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen 13.11. ja 20.11. 
klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven taka-
na). Ryhmä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, 
joilla on tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka ko-
ettelee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Yhteydet ja li-
sätietoa: diakoniatyöntekijät Seppo Meriläinen, p. 044 
7884 035 ja Nina Niemelä, p. 040 5752 711.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 8.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Helvetti, tuonela ja kuolema, Niko Seppä.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 10.11. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Kiitos- ja ylistysilta.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 12.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kysyvaankysyvaan, 
kummin ja työntekijöiden kyselytunti.

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 au-
voinna lauantaina 8.11. ja 20.12. klo 10–14.
Raamattu ja kristityt Kiinassa pe 7.11. klo 12–13, Sii-
vessä. Ulla Mäkinen.
Sukanvarsi ke 12.11. klo 14, Siivessä. 

Marrasmarkkinat 
lauantaina 15.11. klo 10–14, 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Värikästä kasvissoppaa ja pannukakkua, 
leivonnaisia ja käsitöitä. 

Tuotto Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

English Service on Sunday 9th of November at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 9.11. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

SEURAKUNTA- 
VAALIEN  

ÄÄNESTYSPÄIVÄ 

sunnuntaina 
9.11. 

klo 11–20 
kirkossa.

KirKon perheneuvonnan 
70-vuotisjuhlaan 
tiistaina 18.11. Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17, II krs, Iso seurakuntasali
klo 17.30  Tervetuliaiskahvit
klo 18.00 Musiikkia
 Yhteisen kirkkoneuvoston pj, 

TT Pauli Niemelän tervehdys
 Oulun perheasiain 

neuvottelukeskuksen  
henkilökunnan esittely

 Musiikkia
 Ihanteet ja arki perheen elämässä, 

hiippakuntadekaani,  
TT Kari Ruotsalainen

 Keskustelua illan aiheesta
 Loppuvirsi
Tilaisuuden juontaa Pekka Asikainen,  
FT, TM, apulaisjohtaja, Kirkon kasvatus- ja 
perheasiain yksikkö. 
Musiikki: soittokunnan toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, nuorisomuusikko  
Esa Rättyä, kirkkomuusikko Taina Voutilainen  
ja lasten soitinryhmä. 

avoimien ovien päivään  
perheasiain 
neuvotteluKesKuKseen 
keskiviikkona 19.11. klo 9–16  
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu17, III krs

tervetuloa



21   Nro 37     6.–13.11.2014

A a r o Ku k ko h ov i

21

www.hailuodonseurakunta.fi

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

eurakunnissa tapahtuu 6.–13.11.2014

kerhokodissa, ke 12.11. klo 
10 Pulkkilan srk-talon ker-
hotilassa. 
Päiväkerho ti klo 10 ja to klo 
12 Nuppulassa sekä ti 
klo 10 Kestilän ker-
hokodissa, pe klo 
10 Pulkkilan srk-
talon kerhohuo-
neessa ja pe klo 
10 Pyhännän srk-
talon kerhotilassa.
Varhaisnuorten-
kerho ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, ti klo 13.15 Kesti-
län kerhokodissa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, ti klo 15 Hovin koulul-
la, ke klo 16.30 Piippolan srk-
talossa ja to klo 15.30 Tavast-
kengän koululla. Tyttökerho 
ma klo 15 ja poikakerho to 
klo 15.30 Nuppulassa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Toimintamyyjäiset pe 7.11. 
klo 19 ja ompeluseurat pe 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 9.11. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. 
Seurakuntavaalit alkavat tämän jumalanpalveluksen 
jälkeen.

Kastettu: Onni Leino 
Ilmari Väliheikki

Messu su 9.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. 

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Lapsiparkki ke 12.11. klo 
12.30–14.30. Paikka hoitoon 
varataan etukäteen Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 6.11. klo 10 
aloittelemme kerhon pik-
kukirkolla kirkon puolella ja 
pikkukirkon jälkeen jatkam-
me kerhoilua srk-talossa. To 
13.11. perhekerhossa vietäm-
me kerhokirppispäivää. Voit 
ottaa mukaasi 1-2 pussillis-
ta kirppistavaraa, jota voi-
sit myydä pieneen hintaan. 
Huomioi, että saatat myös 
löytää jotain pientä ostet-
tavaa.

Pikkukirkko to 6.11. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki. 
Raamattupiiri to 6.11. klo 19 
srk-talossa, Apt. 10.
Kuoroharjoitukset ke 12.11. 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Ystävyyden talo pe 14.11. 
klo 10 srk-talossa.

SEURAKUNTAVAALIT 2014  
sunnuntaina 9.11.
klo 11–13 Rantsilan kirkko
klo 14–17 Pulkkilan kirkko
klo 18–20 Pyhännän kirkko

Vaalikuljetus Pulkkilaan 
- klo 14 Kestilän kirkon parkkipaikka
- klo 14.30 Piippolan kirkon parkkipaikka
Paluu äänestyksen jälkeen.

Vaalikeräys: osallistumalla ehkäiset syrjäytymistä 
ja tuet lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja
kehitysmaissa.

Rantsilan kappelineuvoston järjestämä 

JOULUINEN RETKI 
ranttisille lauantaina 22.11. Rovaniemelle. 

Käymme joulupukin kotiluolassa Santa Parkissa, 
Joulupukin Pajakylässä Napapiirillä ja Arktikumissa. 
Retken hinta 35 € / henkilö. Ruokailu omakustanteisesti. 
Lähtö klo 7 Rantsilan seurakuntatalolta. 

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 17.11. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Viikoittaiset kerhot
Viisastenkerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, jutustelemme ja visailemme yhdessä. Tulkaa 
mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho ei kokoonnu ke 12.11. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa 
(to 13.11. ei kuoroa).

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 14.11. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.
Jatkamme yhteisten aamiaisten nauttimisia 

joka toinen perjantai.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kynttilätapahtuma 
sunnuntaina 16.11. 

itsemurhan tehneiden muistopäivänä.

Hartaus klo 18 Pulkkilan seurakuntatalossa, 
Martti Arkkila.

Kynttiläkulkue Vanhalle hautausmaalle.
Kahvihetki Pulkkilan seurakuntatalossa.

Järj. Mielenterveysyhdistys Suopursut ja seurakunta 

Kuollut: 
Hilja Maria Sipola 88.

Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 14.11. klo 18–19.30. 
Tulossa: Lähetyslounas su 
16.11. klo 11–13 srk-talossa. 
Ruokana lohikeittoa, leipää, 
juomaa, puolukkarahkaa se-
kä kahvit. Lounaan hinta 8 €, 
lisäksi arvontaa.  Koko tuot-
to nimikkolähettien kanna-
tukseen.
Rauhanyhdistys: Pe 7.11. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
S&E Hirvasniemellä 7.–8.-lk 
E&K Karjulalla ja nuortenil-
ta S&E Jussilalla. La 8.11. klo 
18.30 aikuistenilta ry:llä. Su 
9.11. klo 15.30 seurat Lumi-
lyhdyssä. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30. To 
13.11. klo 13 varttuneiden-
kerho Körköllä.

A
rk

is
to

14.11. klo 19 ry:llä.   Pulkki-
la: Ompeluseurat pe 7.11. klo 
19 Hilkka ja Kauko Kämä-

räisellä. Miesten ilta la 
8.11. klo 20, seurat 

su 9.11. klo 19 ja 
raamattuluok-
ka pe 14.11. klo 
19 ry:llä.  Py-
häntä: Seurat 
su 9.11. klo 18 

ry:llä. Lauluseu-
rat ke 12.11. klo 

18.30 Liisa ja Mikko 
Tahkolalla.  Rantsila: Julkai-

suilta pe 7.11. klo 19 ja om-
peluseurat pe 14.11. klo 19 
ry:llä.

Joululahja 
Vienan 

Karjalan lapsille

Raahen rovastikunta vie jouluksi villasukkia 
ja lapasia Vienan Karjalan lapsille. 

Sukkien terän pituus 15–20 cm. 
Toimita lahjasi viimeistään pe 14.11.

 diakonissoille tai seurakuntatoimistoihin. 

70 vuotta täyttäneille kestisille

jouluruokailu 
torstaina 27.11. klo 12 

Kestilän seurakuntakodissa.

Ilmoittautumiset viimeistään ke 19.11. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

w
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Kirkko-
herranvirasto

suljettu 
7.–12.11. 

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Pikkukirkko 
torstaina 6.11. klo 10 kirkossa. 

Kaikkien lasten yhteinen kirkkohetki. 

Isänpäivän musiikkihetki 
sunnuntaina 9.11. klo 14 Saarenkartanossa. 

Waldek Komurek musisoi ja Rintamaveteraanien 
Hailuodon osasto tarjoaa kahvit.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Nuortenilta to 6.11. klo 18– 
20 Vanamon Olohuoneessa. 
Aamupuuro pe 7.11. Aami-
ainen tarjolla eurolla klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. Sa-
malla jaossa myös kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Vapaa-
ehtoiset paikalle klo 8. Yhte-
yshenkilö: Marika Kamps.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 7.11. lähetysvintil-
lä klo 12. Mukana diakonissa 
Marika Kamps. 
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 10.11. klo 12 Lähetys-
vintillä. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 10.11. klo 13.30 Seu-
rakuntatalolla. Myös sinua 
varten, joka et ole kunnalli-
sen tuen saaja. Huom Aika. 
Aiheena: Isäni. Ryhmän oh-
jaaja Sinikka Ilmonen.
Perhekerho ti 11.11. 9.30–11 
Seurakuntatalolla. Ari-las-
tenohjaaja laulattaa.
GospelGym ti 11.11. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salissa. 
Jumppaa gospelin tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 12.11. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Ari-lastenohjaaja laulattaa.
Seurakuntakerho ke 12.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. Vie-

Jumalanpalvelus su 9.11. 
klo 10 Limingan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helo-
maa, Ilkka Tornberg ja 
Hanna Korri. Jumalan-
palveluksen jälkeen seu-
rakuntavaalit kirkossa klo 
20 saakka.

raana Hilkka Tasanto, joka 
esittelee muistelukirjojaan 
mm. Juurissa uusi multa. Oh-
jaajana Leena Leppäluoto.
Kuorot ke 12.11.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkos-
sa, Tähdet-kuoro klo 17 seu-
rakuntatalolla, Aikuisten 
kuoro klo 18.30 kirkossa (uu-
sia laulajia otetaan kuoroon), 
Kirkkolaulajat klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
12.11. 18.30 Haverisilla, Lin-
nukkatie 20.
Nuortenilta to 13.11. klo 18– 
20 Nuorisonurkassa.
Partio: pe 7.11. päivystys par-
tiotoimistolla klo 15–17. Uu-
sia partiolaisia otetaan vielä 

mukaan toimintaan. Ota yh-
teyttä Markku ”Make” Kor-
hoseen p. 044 7521 223 tai 
markku.korhonen@evl.fi. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: pe 7.11. klo 
18.30 kodinseurat Anne ja 
Timo Klaavolla sekä Marja-
Liisa ja Olli-Pekka Kinnusel-
la,  klo 18.30 raamattuluok-
ka (5.–6.) ry:llä. La 8.11. klo 
18.30 raamattuluokka (7.–
8.) ry:llä. Su 9.11. klo 12 pyhä-
koulut ja klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Ke 12.11. klo 18.30 
aikuisten raamattuluokka 
ry:llä. To 13.11. klo 10.30 per-
hekerho ry:llä.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Isänpäivälounas su 9.11. klo 
11.30–13.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa lähetystyön 
hyväksi. 
Kirkkokuoro ke 12.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 13.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 13.11. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 13.11. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Isänpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 9.11. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, diakoni Ant-
ti Ristkari, kanttori Marjo 
Irjala. Musiikkiavustus As-
keleet, säestää Eija Savo-
lainen, Hanna Mutka, hui-
lu. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Seurakuntavaalien ää-
nestys klo 11–20 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Seurakuntavaalien tulos 
on nähtävillä www.seu-
rakuntavaalit.fi n. klo 22 .
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 13.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
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. Yö-
pappila pe 7.11. klo 20 Van-
hassa pappilassa.

Kastettu: Anni-Kaisa Hyytinen,
Fanni Matilda Korteniemi, Anni Maria Mäki.
Kuollut: Rauno Samuli Nurmi 61, Yrjö Henrik Bildo 90.

Pizzaa ja  
parisuhdetta

perjantaina 14.11. klo 18.30 
Zeppeliinin Rossossa 

Ilmoittaudu 9.11. 
mennessä 

www.kempeleen-
seurakunta.fi/aikuiset

Oulun ja Limingan rovastikuntien 

Yhteisvastuu-starttipäivä 
perjantaina 21.11. klo 11–16 Lumijoen srk-talolla.

Päivä on tarkoitettu kaikille YV-keräyksestä kiinnos-
tuneille vapaaehtoisille. Ilmoittaudu 14.11. mennessä 

diakoni Ritva Sassalille p. 044 7521 227.

9–13 -vuotiaiden ADVENTTILEIRI
29.–30.11. Törmälän tilalla Siikajoella.

Leirillä laskeudutaan joulunodotuksen tunnelmiin – hiip-
paillaan hämärässä, käynnistetään tonttujen työpajat ja 
sytytetään ensimmäinen adventtikynttilä.
Hinta 25€. Ilmoittautumiset sähköisesti 9.–19.11.
www.liminganseurakunta.fi
Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjola, 
p. 044 7521 236, maria.pohjola@evl.fi.

Hetki Minulle
Ilta kaikenikäisille naisille

perjantaina 14.11. klo 18Limingan seurakuntatalolla

Ilta tarjoaa arjen onnenpyörä-luennon, rentoutumista, 
tuote-esittelyjä, kädentaitoja, hiljentymistä, itsensä 
hemmottelua ja illan päätteeksi elävää musiikkia. 

Kahvia, teetä ja iltapalapuffet. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Iltapalalla vapaaehtoinen maksu, joka menee 
Limingan vähävaraisten lapsiperheiden 
jouluavustuksiin diakoniatyön kautta.

Lisätietoja illasta: 
www.liminganseurakunta.fi & liminka.mll.fi

Jouluavustukset 2014
Lahjoittajat: Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuk-
sia vähävaraisille mielellään lahjakortteina. Toimita kor-
tit viimeistään 21.11. diakoniatoimistoon tai kirkkoher-
ranvirastoon. 
Hakijat: Jos koet tarvitsevasi taloudellista apua ruokaan 
joulun aikana, voit laittaa vapaamuotoisen hakemuksen 
seurakuntaan. Siitä tulee ilmetä nimi, yhteystiedot, per-
hetilanne, lasten määrä ja ikä sekä syy avustuksen hake-
miseen. Avustusten myöntämisestä ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti. Lähetä hakemuksesi 21.11. mennessä dia-
koniatyöntekijöille tai kirkkoherranvirastoon: Limingan 
seurakunta, diakoniatyö Pappilantie 6, 91900 LIMINKA.

Isänpäivälounas
sunnuntaina 9.11. klo 11–14 seurakuntatalolla
Menú: uunilohi tai lihapullat, perunat ja kas-
tike, tuoresalaatti, lanttulaatikko, rosolli, kiis-
seli, täytekakkukahvit/ tee/ mehu. Hinta: aikui-
set 12 €, lapset (4–12v.) 5 €, alle 4-v. ilmaiseksi. 
Tervetuloa! Tuotto lähetystyön hyväksi.

J. S. Bachin urkuteosten sarja 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 

Diplomiurkuri Christian Ahlskog 
esittää kaikki Bachin urkuteokset 

konserttisarjassaan. 
lauantaina 15.11. (Bach No. II) 
ja 29.11. (Bach No. III) klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Gospeljumalanpalvelus ti 
11.11. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kastetut: Ella Anna Sofia Lei-
nonen, Taro Samuel Tegel-
berg, Ellen Eedit Mari Pent-
tilä, Kaius Tapio Väänänen, 
Jymy Aarre Jalmari Junkkari.
Kuollut: Rauha Skytt 94, Ar-
vo Paavo Ahola 84.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Nuorten perjantai pe 

7.11. klo 18 ry:llä. Raamattu-
luokat pe 7.11. klo 18 4.–5.-
lk: Hintsala S ja O, Hietanie-
mentie 13. 6.–8.-lk: Hintsa-
la H ja L, Roinilantie 8. Tiis-
taikerho ti 11.11. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 12.11. klo 10–
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 7.11. klo 19, 
Ronkoteuksentie 5, Tyrnävä. 
seurat su 9.11. klo 16 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

avassa 
lehdessä.

Kauneimmat 
hengelliset 

laulut 
ke 12.11. klo 19 

kirkossa

Hartaushetket to 6.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 6.11. klo 
18.30 seurakuntatalossa, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava.
Aikuisten raamattupiiri su 
9.11. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.11. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Siioninvirsiseurat ti 11.11. klo 
19 Hilkka Konnun kodissa, 
Ahotie 6, Matti Nuorala, Mar-
ja-Kaisa ja Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 12.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Ossi Kajava musisoi.
Rukouspiiri ke 12.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kauneimmat hengelliset 
laulut ke 12.11. klo 19 kir-
kossa, mukana lapsikuoro 
ja kirkkokuoro. Toivelauluja, 
yhteislaulua.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 13.11. klo 13 seurakun-
tatalossa loka–joulukuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
yksin tai perheenjäsenen/ ys-
tävän kanssa.

Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa nuo-
risotilassa. Toimintaan tar-
vitaan vapaaehtoisia, tied. 
ja ilm. Leena, p. 040 5470 
785 ja Hanna, p. 040 
5470 784.
Kuorot: Ke 12.11. 
klo 10.30 päivä-
kuoron harjoitus 
srk-talossa. 
Lapset ja per-
heet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukous huoneella. 
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Yökahvila Valopilikku 
la 8.11. klo 19–24 nuokkaril-
la. Nuortenilta to 13.11. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-sa-
lissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Sela-lauluryh-

män iltamusiikki pe 14.11. 
klo 19.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 7.11. klo 18.30 toimintail-
ta ry:llä. La 8.11. klo 19 raa-
mattuluokka- iltakylät: 4.–
6.-lk V. Pirnes, 7.–8.-lk Carl-

son. Su 9.11. klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 10.11. 

klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 11.11. 
klo 18.30 velje-
silta. To 13.11. 
klo 18.30 ompe-

luseurat Sanna-
Kaisa ja Juha Pa-

solla ja Katri ja Pek-
ka Alasaarelalla. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 7.11. klo 19 pienten 
raamattuluokka Hintsala. La 
8.11. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 isojen raamattuluok-
ka Carlson. To 13.11. klo 19 si-
sarilta ry:llä.

Messu su 9.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Messun 
jälkeen alkaa seurakunta-
vaalit Tyrnävän kirkossa.

Kaikille avoin seurakuntata-
lon uudishankkeen esittely-
tilaisuus to 6.11. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla. Tervetuloa 
keskustelemaan suunnitel-
maluonnoksista sekä muista 
tärkeistä yhteisistä asioista!
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 6.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuttupiiri ti 11.11. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

talon takkahuoneessa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
11.11. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävillä kirkko-
herranvirastossa 4.–11.11. vi-
raston aukioloaikoina. Ko-
kouksen tarkistettu pöytä-
kirja muutoksenhakuohjei-
neen pidetään yleisti nähtä-
villä kirkkoherranvirastossa 
12.11.–12.12. välisenä aikana.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 8.11. klo 
18 ry:llä. Hartaus su 9.11. klo 
14.30 Villa Tyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 7.11. klo 19 
Ronkoteuksentie 5. Seurat 
su 9.11. klo 16 ry:llä.

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. mennes-
sä kirkkoherran-
virastoon p. (08) 
5640 600. Ilmoit-
tautua voi myös 
perhekerhoissa. 
Tapahtumaan ote-
taan maksimissaan 
30 lasta. Tapahtuma on perheille ilmainen.

Opiskelija-avustus
Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia 
kristillisessä oppilaitoksessa ja kirkon vir-
kaan opiskeleville Tyrnävän seurakunnan 
jäsenille. Avustuksen määrä on 150 euroa. 
Hakemukset tulee toimittaa 7.11. mennessä 
seurakuntaan ja ne käsitellään kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. Osoite Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 91800 
Tyrnävä. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitettävä opis-
kelijatodistus ja kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Sinä olet tähti – 
taivaallinen ilta naisille!

torstaina 6.11. klo 18 
Montan leirintäalueella (Kieksintie 209) 

Tähtitaivaan alla ulkoillaan, saunotaan ja 
paljuillaan sekä paistetaan makkaraa! 

Vapaa pääsy!

Tervetuloa toivottavat
Muhoksen seurakunnan perhetyön naiset

SEURAKUNTAVAALIT
aloitetaan su 9.11. 
Tyrnävän kirkossa 
klo 10 alkavan messun 
jälkeen. Äänestää voi 
klo 20 saakka.
Äänioikeutettu on 
15.8.2014 tämän 
seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 
16 vuotta viimeistään 
9.11.2014 täyttävä 
seurakunnan jäsen.

NUORTEN VAALI-ILTA
pe 7.11. klo 18–20 
Tyrnävän srk-talon 
kerhotilassa.
Nuortenilta seurakun-
tavaalien teemalla! Il-
taan kutsuttu erityises-
ti 16–17 -vuotiaat seura-
kuntalaiset, nuoret (al-
le 30 -vuotiaat) ehdok-
kaat ja muutama aiem-
min luottamustehtävis-
sä toiminut. Vaali-illas-
sa etsitään toiminnan ja 
keskustelun kautta vas-
tauksia muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin: 
miksi äänestäisin, min-
kälaisiin asioihin voin 
äänestämällä vaikuttaa 
ja kuinka sekä missä voi 
äänestää. Saavu paikal-
le! Lisätiedot: Johanna 
044 737 2632, johanna.
rantala@evl.fi.

Isänpäivälounas
Lähetyslounas isänpäivänä 9.11. klo 11.30–13.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Tarjolla lihamureke, 
jälkiruokana täytekakkukahvit.
Ruokailun yhteydessä 
myös lapsille leikkinurkkaus.
Hinta 8 euroa aikuinen, 4 euroa lapsi. 
Alle 3–vuotias ilmaiseksi.
Lounaan yhteydessä voi ihailla tyrnäväläisten lasten ja nuor-
ten piirustuksia jotka osallistuivat 125 -vuotiaan seurakun-
nan juhlavuoden kunniaksi järjestettyyn kilpailuun. Lou-
naan aikana on seurakuntatalon takkahuoneessa tavatta-
vissa tasatunnein seurakunnan nimikkolähetti Pia Marttila.

Seurakuntavaalien 
äänestyspaikat su 9.11.

• Muhoksen kirkko klo 11–13
• Päivärinteen seurakuntasali klo 13.30–15.30
• seurakuntatalo klo 16–20

Toivevirsi-ilta 
torstaina 13.11. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Tervetuloa laulamaan rakkaimpia virsiä yhdessä. Voit lä-
hettää virsitoiveesi 11.11. mennessä Pentti Korkiakoskel-
le tekstiviestinä 044 7372 613 tai pentti.korkiakoski@evl.fi.

Kastettu: Henni Kukka 
Karoliina Seppä, Eino 
Seppo Aukusti Huotari,
Jade Josefiina Tervonen, 
Siiri Maria Virkkunen, 
Joel Artturi Pohjola, 
Pihla Aurora Syri, 
Helmi Rosalina Kakko, 
Aaro Iisakki Karjula.

Oulujoen seurakunnan 

Sela-lauluryhmän iltamusiikki 
perjantaina 14.11. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella, 

johtajana Leo Rahko. 

Iltahartaus Jouni Heikkinen. Kahvitarjoilu.

Nuorten joululeiri 
29.–30.11. Koortilassa 
Tänä syksynä rippikoulun aloittaneille 
ja vanhemmille nuorille. 
Ohjelmassa jouluista askartelua ym. 
Leiristä saa kaksi valinnaista 
rippikoulumerkintää ja yhden 
messumerkin rippikoulukorttiin. 
Hinta 10 €. Ilmoittautuminen 14.11. 
mennessä Rainerille p. 040 5851057. 
Mukaan mahtuu 25 nuorta 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leirille tarvitaan 5 isosta, 
ilm. Rainerille 14.11. mennessä. 

Kastettu: Joel Usko Valt-
teri Hiltunen, Essi Riitta 
Alisa Honkakoski, Joshua 
Elias Laurila.
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Syksy
Yön pehmeä pimeys
päivänkin hämäryys
syksyn verhottu salaperäisyys
ohi loiste maan kukkasten
Kiitänyt elon katoava hetki 
unen utuun uupunut
vaivainen vanhus
perille päässyt
syyspilvien tummien taa
valoon varjottomaan
Siellä sielunsa siniviitassaan
vapaana viimein vaivoistaan
omana onnenoksat kultaiset
Luojan luona kukkivat iäiset
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Isän ja äidin 
on ansaittava 

kunnioitus

Pitääkö vanhemmilleen antaa kaikki anteek-
si? Tämä otsikko koukutti minut kääntämään 
naistenlehden sivua. Saunan lauteilla led-va-
lon hämyssä luin, että useita keski-ikäisiä vai-

vaavat oudot oireet, joiden taustalta voi paljastua on-
gelmallinen suhde vanhempiin.  

Vastaus lehden otsikossa esitettyyn kysymykseen 
on: Ei pidä. Jutun ytimen voisi tiivistää toteamuk-
seen, ettei omaa vanhempaa tarvitse kunnioittaa, jos 
hän ei ole itse sitä ansainnut. 

Aiheesta haastateltu psykoterapeutti totesi: Jos 
elämän ensimmäiset auktoriteetit, isä ja äiti, ovat 
kaiken arvostelun yläpuolella, lapsen on myöhem-
minkään vaikea nousta puolustamaan oikeuksiaan 
ja asettua heikomman puolelle.

Lisää löylyä heittäessä-
ni tuumin, että niin tylyltä 
kuin se kuulostaakin, asia 
lienee juuri näin. Vaikka 
neljännessä käskyssä keho-
tetaan kunnioittamaan isää 
ja äitiä, sitä ei tarvitse tehdä 
hinnalla millä hyvänsä. 

Isä tai äiti ei voi toimia 
miten sattuu, ja olettaa et-
tä jälkikasvu jaksaa rakas-
taa, ymmärtää ja peitellä 
vanhemman tekosia loput-
tomiin. Jos vanhempi ei pys-
ty kohtelemaan lapsiaan ra-
kastaen ja kunnioittaen, edessä on helposti yksinäi-
nen vanhuus. 

Saunakamarissa mieleeni tuli, että suomalaiset 
puivat ihmissuhteita lähinnä saunan lauteilla. To-
sielämässä niitä ruoditaan harvoin yhtä perusteel-
lisesti kuin televisiosarjoissa. Ehkä pitäisi. Samoin 
suhdeongelmista pitäisi puhua aina ni-
menomaan sen toisen osapuo-
len kanssa, niin vaikeaa kuin 
se onkin. Ystäville tilittämi-
nen auttaa, mutta se ei saa 
ongelmaa katoamaan.

Mikä tärkeintä, anteek-
siantokin on helpompaa, 
jos toinen pyytää anteeksi. 

 
ELSI SALOVAARA

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

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.

En ole varmaan ainoa, jol-
le ehtoollisesta on muo-
dostunut ongelma. Asia 
on vaivannut mieltä sii-

tä lähtien, kun raitistuin. Olen 
siis raitis alkoholisti, luterilai-
nen sellainen. 

Ne, jotka alkoholismia tun-
tevat, hoksaavat heti, että ky-
seessä on viiniongelma. Jos ha-
luaa pysyä raittiina, ei voi juo-
da tippaakaan viiniä, jossa on 
alkoholia. 

Ratkaisuhan on helppo, ajat-
telin. Otan alkoholitonta viiniä. 
Mutta sitäpä ei ole tarjolla kai-
kissa seurakunnissa, saatik-
ka juuri siinä ehtoollismaljas-
sa, josta minulle tarjoillaan. Eli 
täytyisi käydä kysymässä alko-
holitonta viiniä ennen messun 
alkamista suntiolta.

Mutta mistä ehtoollisavus-
taja tietää, kenelle alkoholiton 
viini annetaan? Täytyykö sopia 
paikka pöydässä etukäteen, ja 
entä jos en pääsekään juuri sii-
hen paikkaan, mistä on sovit-
tu? Pyydänkö sitä jakamisen 
lomassa, kun avustaja on koh-
dallani?

Minulle kerrottiin, että eh-
toollinen on aivan yhtä täysi, 
vaikkei viiniä juokaan. Kiel-
täydyn omasta pyynnöstäni. 
Sekään ei tuntunut mukaval-
ta. Olenko täysin osallinen, jos 
kieltäydyn puolikkaasta? Kävin 
keskustelua seurakunnan työn-
tekijän kanssa ja pääsin sopuun 
itseni kanssa. En juo viiniä. 

Ehdollista ehtoollista

Seuraava ongelma alkoi, kun 
ehtoollispöydässä pyysin avus-
tajalta, ettei antaisi viiniä mi-
nulle. Avustaja hämmentyi, 
kun kaava rikkoontui: miten 
nyt toimitaan? Annanko tyh-
jän maljan ja sanon jakamis-
sanat? Jätänkö maljan anta-
matta, ja sanon silti jakamissa-
nat? Vai kuljenko ohi sanomat-
ta mitään? Kun ehtoollisavusta-
ja hämmentyy, ympärillä olevat 
kiinnittävät siihen huomiota ja 
hämmentyvät myös.

Joku neuvoi, että on ole-
massa merkki, josta ehtoollis-
avustaja tietää, ettei viiniä jae-
ta: nosta oikea käsi vasemmalle 
olalle. Olen kokeillut tätä muu-
taman kerran eri seurakuntien 
messuissa ja aina olen siitä huo-
limatta viinin saanut.

Lopulta päätin, että otan vii-
nimaljan ja jätän sen juomatta. 
Näin pääsen samaan pöytään 
ja tunnelmaan tarvitsematta 
pelätä hämmennystä. Siitäkin 
tunsin syyllisyyttä, koska olen 
kuullut, että siunattua viiniä 
ei saisi heittää hukkaan. Mutta 

näistä vaihtoehdoista se oli pa-
ras… Kunnes päästiin ehtool-
liselle, jossa leipä dipataan vii-
niin ja jaetaan siten. Taas jou-
dun sanomaan ehtoollista ja-
kavalle papille, ettei kasta lei-
pää viiniin.

Omassa seurakunnassa-
ni työntekijät tuntevat minut 
jo ja saan käydä ehtoollisella 
rauhassa. Muualla käydessä-
ni en mielelläni mene ehtoolli-
selle. Pyhyys, osallisuus ja rau-
ha ovat kaukana tunnetilas-
ta, jonka hämmennys aiheut-
taa. Olen usein raittiin elämä-
ni aikana vältellyt ehtoollista ja 
lähtenyt kirkosta kolehdin ke-
ruun jälkeen pois. Jotain puut-
tuu, jos en pysty menemään eh-
toolliselle.

MATKAAJA

Pyhyys, osallisuus 
ja rauha ovat 
kaukana 
tunnetilasta, 
jonka hämmennys 
aiheuttaa.

Jos vanhempi 
ei pysty 
kohtelemaan 
lapsiaan 
rakastaen ja 
kunnioittaen, 
edessä on 
helposti 
yksinäinen 
vanhuus.


