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Monenlaista apua kerätään myös suomalaisille, ei yksinomaan turvapaikanhakijoille.  
Esimerkiksi Hope auttaa vähävaraisia lapsiperheitä. Talviliikuntavarusteista ja toppavaatteista on 

pulaa, vinkkaa Hope-vapaaehtoinen Inka Rautava.  »  2–3
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Rajoja 
ylitettäväksi

Oulun Diakonissalaitos on saanut tänä 
syksynä ennätysmäärän uusia vapaaehtoisia 

Auttajia 
riittää 

suomalaisillekin

Riittääkö suomalaisille enää 
apua, kun esimerkiksi mo-
nia tavara- ja vaatekeräyk-
siä järjestetään tällä het-

kellä turvapaikanhakijoiden hy-
väksi. 

Tässä lehdessä kerrotaan ys-
täväpalvelutoiminnasta, jossa 
kurssitetaan kansalaisia ystäviksi 
maahanmuuttajille. Jäävätkö nyt 
yksinäiset suomalaisvanhukset 
ilman tarpeellista vapaaehtois-
ten apua?

Yhteisötoiminnan päällikkö 
Minna Ruokangas kertoo, että 
Oulun Diakonissalaitoksen va-
paaehtoistoimintaan on ilmoit-
tautunut tänä syksynä ennätyk-
sellinen määrä uusia vapaaehtoi-
sia, jotka haluavat toimia nimen-
omaan suomalaisvanhusten hy-

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

väksi muun muassa juttuseura-
laisena.

Myös nuoret 
saavat apua
Myös suomalaisnuoret ovat saa-
neet Diakonissalaitoksen kaut-
ta apua.

– Olemme voineet tukea tänä 
vuonna yli 80:aa nuorta heidän 
harrastustoiminnassaan. 

Diakonissalaitos on kerännyt 
vuoden alusta saakka varoja yk-
sityisiltä ja yrityksiltä voidakseen 
avustaa lapsia ja nuoria harras-
tusvälineiden hankinnassa ja har-
rastusmaksuissa. 

Oulun seudun ehkäisevän 
työn koordinaattori Tiina Pik-
karainen Pelastakaa Lapset ry:stä 
sanoo järjestön auttavan suoma-

laisperheitä entiseen tapaan.
– Tuki maahanmuuttajaper-

heille, joissa on lapsia, ei ole pois 
kantaväestöltä, Pikkarainen pai-
nottaa.

Kaikkea apua ei pystytä 
ottamaan vastaan
Vähävaraisia tai kriisin kokenei-
ta lapsiperheitä auttavassa Hope-
yhdistyksessä ei ole havaittu, että 
halu auttaa suomalaisia olisi mi-
tenkään vähenemään päin: 

– Lahjoituksia tulee niin pal-
jon, että emme hetkittäin pysty 
ottamaan kaikkea vastaan, sanoo 
Hope Oulun tiimivastaava Teija 
Hanhela.

Hope avustaa lapsiperheitä, 
jotka ottavat siihen itse yhteyt-
tä. Lisäksi se auttaa muun muas-

Kuluvan viikon lauantaina 24.10. on YK:n päivä. 

Järjestöllä on nyt merkkivuosi: lauantaina tu-

lee kuluneeksi tasan 70 vuotta siitä, kun YK:n 

peruskirja astui voimaan. 

Ensi lauantaina on myös rukouspäivä. Vuonna 

2008 luovuttiin neljästä perinteisestä rukouspäivästä. 

Tilalle tuli kaksi ekumeenista rukouspäivää. 

Niistä toinen sijoitettiin samalle päivälle kuin YK:n 

päivä. Nimekseen se sai Rauhan, ihmisoikeuksien 

ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Ratkaisu oli 

perusteltu, ovathan kirkkojen ja YK:n tavoitteet tur-

vallisen ihmisarvoisen elämän puolesta yhtenevät. 

Tähän liittyen maamme kirkot ja monet kristilliset 

järjestöt viettävät erityistä ekumeenista vastuuviik-

koa kampanjoiden erilaisin teemoin oikeudenmukai-

semman maailman puolesta.

Nyt ekumeeniselle vastuuviikolle valittu teema 

”Ylitä raja!” on osoittautunut pohjoissuomalaisittain 

syksyn kuluessa enemmän kuin osuvaksi. Maailman 

pakolaistilannetta ei ole tarvetta erikseen kampanjoi-

da. Uutiskuvat Torniosta kertovat riittävästi.

He, tulijat, ovat ylittäneet rajoja. Entä me? Millais-

ten ennakkoasenteiden ja ennakkoluulojen yli mei-

dän tulisi päästä? 

Samalla tulee asettaa rajo-

ja toisaalle. Vihaa ei saa liet-

soa. Huhuilta ja puolitotuuk-

silta tulee leikata siivet. Kes-

kustelua pitää käydä, mutta 

kärjistämistä välttää. Pako-

laisvirta ei saisi turruttaa 

meitä.

Kirkon valta on puheval-

taa. On julistettava rohkeasti kristilliseen uskoomme 

perustuvaa yhtäläistä ihmisarvoa. Puheen uskotta-

vuus punnitaan sitten teoissa.

Lauantai on rukouspäivä.  Tämä sotien, väkivallan, 

ihmisen ahneuden ja itsekkyyden runtelema maailma 

on Jumalan maailma, jota hän rakastaa.  Siksi rukoi-

lemme Jumalalta apua. Hän on kaikkivaltias.

Näin uskomme – niin vaike-

aa kuin sen joskus onkin.

Kirkon valta 
on puhevaltaa. 
Puheen 
uskottavuus 
punnitaan teoissa.
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On tärkeää, 
että kannamme 
vastuuta ja luomme 
omalta osaltamme 
turvallista ilmapiiriä 
ympäristöömme.

Turvallinen ilmapiiri syntyy tekemällä
Kolumni

Kun viikko sitten Helsin-
kiin laskeutui uusi Fin-
nairin kone, lehdet kir-
joittivat Suomen tulevai-

suudenuskosta. Usko ja tulevai-
suus liittyvät toisiinsa. Sanapa-
ria käytetään politiikassa, pörs-
sissä ja urheilussa. Joskus maa-
ilman tapahtumia seuratessa 
voi häivähtää mielessä epätoivo: 
johtaako kehitys parempaan? 
Mitä tästä vielä seuraa? 

Tuntuu siltä, että ympäril-
lämme kaikki palaset ovat liik-
keellä. Maailma on kutistunut 
entisestään ja kriisit heijastu-
vat kotinurkillemme. On tärke-

ää, että kannamme vastuuta ja 
luomme omalta osaltamme tur-
vallista ilmapiiriä ympäristööm-
me. Tämä kuuluu kristityn arki-
päivän kutsumukseen. 

Muutos on pysyvää. Mones-
sa seurakunnassa ihmetellään 
talous- ja jäsenkehityksen, ar-
vomaailman muutosten, moni-
kulttuurisuuden, digitalisoinnin 
ja väestön ikääntymisen pyörtei-
tä. Muutos on niin nopeaa, et-
tä tukka hulmuaa muutoksen 
vauhdissa. 

Päivän lyhetessä ajatuksilla on 
taipumus synkistyä entisestään – 
tai sitten ei. Tulevaisuuteen suh-

tautuminen on lopulta valinta-
kysymys. 

Asioita on järjesteltävä siten, 
että seurakunnan perustehtävä 
toteutuu tulevinakin vuosikym-
meninä. Edellä listatut haasteet 

voidaan nähdä jopa vahvuuk-
sina, joissa kristityn identiteet-
ti voi vahvistua. Joihinkin asioi-
hin en voi itse vaikuttaa, mutta 
hyvin moneen asiaan voin olla 
vaikuttamassa.

Kristillinen usko suuntautuu 
myös tulevaisuuteen. Usko on 
heprealaiskirjeen sanoin ”todel-
lisuutta mitä toivotaan, sen nä-
kemistä mitä ei nähdä”. 

Se on siis totta. Usko on nä-
kymättömän näkemistä tässä 
ja nyt. Usko ulottautuu samalla 
pitemmälle, sillä se suuntautuu 
ajan rajan toiselle puolelle. 

Eipä olisi uskonut!

sa perhetyöntekijöiltä, lastensuo-
jeluviranomaiselta, päiväkodeilta, 
kouluilta tai neuvoloilta tulleiden 
pyyntöjen pohjalta.

Oulun Vapaaseurakunnan 
pastori Risto Wotschke kertoo, 
että kerran viikossa toimivas-

E l s i  S a l ovaa ra

sa ruoka-avussa ei käy maahan-
muuttajia. Ruokajakelu tavoittaa 
viikoittain 60–100 henkilöä. 

Wotscke kertoo, että huoli il-
maisen ruoan riittämisestä on 
noussut esille seurakunnan ruo-
kajakelussa.

– Kysymys, onko leipää lahjoi-
tettu pakolaisille, esitettiin erääl-
lä kerralla kun jaossa oli tavallista 
vähemmän ruokaa. Tästä ei ollut 
kuitenkaan kyse.

Turhaa pelkoa
ei kannata lietsoa
Turvapaikanhakijoiden tulo Mu-
hoksella ei vähennä kunnan mah-

Tuki maahanmuuttaja-
perheille, joissa on 
lapsia, ei ole pois 
kantaväestöltä.

Tiina Pikkarainen

PEKKA ASIKAINEN
vs. kirkkoherra  

Pudasjärven seurakunta

Hope Oulun tiimivastaava Teija Hanhela (kuvassa vasemmalla) ja vapaaehtoinen Teija Lampinen (kuvassa oikealla) vastaanottivat viime torstaina LC Oulunsalo Salottarien lahjoittamia vaippoja. 
– Salottarien lisäksi myös työkaverini ovat ostaneet vaippoja lahjoitettavaksi, kertoi kuorman perille tuonut Pirkko Haipus. 

dollisuuksia tukea muhoslaisia 
entiseen tapaan, toteaa sosiaali- 
ja terveyslautakunnan puheen-
johtaja Esko Jaukka.

– Pelkoa tällaisesta ei ole tällä 
hetkellä eikä sitä kannata lietsoa, 
Jaukka sanoo.

Hän myöntää kuitenkin huo-
lehtivansa, mitä tapahtuu tulevai-
suudessa, jos pakolaisvirta Suo-
meen ei rauhoitu.

– Jos tilanne jatkuu pitkään, on 
mahdollista, että samalla kukka-
rolla olemme kaikki, hän arvioi.

RIITTA HIRVONEN
MINNA KOLISTAJA

Yhteisvastuun kotimainen osuus ei kasva
Yhteisvastuukeräyksen tuotonjako säilyy entisellään. Myös 

jatkossa keräyspotista menee suurin osa kansainväliseen 

diakoniaan. 

   Kirkkohallitus ei lämmennyt viime viikolla Yhteisvastuu-

keräyksen uudistamiselle. Muutosta valmistellut työryhmä oli 

esittänyt keräyksen tuotonjakoa uudistettavaksi muun muassa 

siten, että aiempaa suurempi osuus keräystuotosta ohjautuisi 

paikallisseurakuntien käyttöön ja 60 prosentin sijasta vain 50 

prosenttia menisi Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen 

työhön.   

    Kirkkohallituksen mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen 

leikkausten ja asenneilmaston kovenemisen keskellä Yhteis-

vastuukeräyksen on muistutettava entistä selkeämmin globaalista 

yhteisvastuusta. 
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Muut mediat

Vanhoillislestadiolaiset ottavat vakavasti 
maamme lainsäädännön turvaamaan 
uskonnonvapauden. Jokaisella on 
vapaus uskoa tai olla uskomatta. Uskosta 
luopumisen ei pidä merkitä esimerkiksi 
perhe- ja sukusiteiden katkeamista.
 On tärkeää, että uskostaan luopunut 
saa edelleen tuntea olevansa arvostettu 
ja rakastettu, tasavertainen ja -arvoinen 
muiden kanssa.
 Eri tavalla uskovan hyljeksiminen tai 
syrjiminen on vastoin Jeesuksen opetusta.

Päivämies 14.10.  

 

Kempeleen seurakunta ja 
Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Kempeleen 
yhdistys aloittivat loka-

kuussa ruokapankkitoiminnan.
– Jaettavana on kaupoilta saa-

tua leipää, hedelmiä ja muita 
elintarvikkeita, joiden päiväys on 
umpeutumassa, sanoo diakonia-
työntekijä Arvo Yrjölä.

Myös Kempeleen seurakunnan 
saama 2 500 kilon erä EU:n elin-
tarviketukea jaetaan ruokapan-
kissa asioiville.

Ruokapankki on avoinna tiis-
taisin kello 17–19 keskustan seu-
rakuntatalolla sekä Honkasen 
asukastuvalla.

EU-elintarviketukea haki ja sai 
myös Lumijoen seurakunta. 

Siellä jako tapahtuu kirkko-
herranviraston tiloissa torstaina 
22.10. kello 12–17.

Limingassa EU-ruokakasseja 
annetaan tarvitseville tiistaina 
27.10. entisellä meijerillä  osoit-
teessa Meijerintie 4. EU-elintar-
viketuen jako hoituu  yhteistyös-
sä SPR:n kanssa.

– EU-ruokaa jaetaan kello 15 

alkaen niin kauan kuin tavaraa 
riittää. 

– Toivomme, että paikalle pää-
sisivät ne, jotka ruoka-avusta to-
della hyötyvät. Nyt tullut erä on 
pieni, lisää tulee alkutalvesta, sa-
noo diakoniatyöntekijä Sinikka 

Ystävä on arje n tukena 
maahanmuut tajalle
Oulun seurakuntien Ystävänä m aahanmuuttajalle -koulutuksessa 
annetaan eväitä kohdata toisenl aisesta kulttuurista tulevia 

– Olen hänelle kuin isosisko. 
Teemme yhdessä kaikenlaista. 
Tekemisen ei tarvitse olla suurta. 
Usein riittää, että vain on siinä, 
Krogerus summaa.

Alkuun Krogerus mietti, onko 
hänestä kuitenkaan apua lapselle 
ja tämän perheelle. Koululta hän 
on kuitenkin saanut kuulla, että 
tytöstä on tullut iloisempi ja po-
sitiivisempi. 

– Itselleni on ollut mahtavaa 
päästä auttamaan, voin olla te-
kemästä muutosta, Krogerus hy-
myilee.

Seurakunnat kouluttavat
ystäviä marraskuussa
Suomen Lähetysseuran moni-
kulttuurisuustyön asiantuntijan 
Kirsti Kososen mukaan suoma-
lainen ystävä on merkittävä apu 
maahanmuuttajalle kotoutumi-
sessa. 

Kun maahanmuuttaja omak-
suu suomalaisen yhteiskunnan 

Kun maahanmuuttaja 
omaksuu suomalaisen 
yhteiskunnan tavat 
ja käytännöt, se 
auttaa ehkäisemään 
syrjäytymistä ja 
konfliktien syntyä.

Ku va t :  A nna - M a r i  K i l p i j ä r v i

Monelle maahanmuut-
tajalle suomalaiseen 
kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan sisälle pääse-

minen voi olla vaikeaa jo kieli-
muurin takia.

Kersti Kirjalainen, 61, on toi-
minut tšetšenialaisen perheen ys-
tävänä kuuden vuoden ajan.

Kirjalainen kertoo auttaneen-
sa perhettä käytännön asioissa, 
kuten työpaikan ja sopivan asun-
non etsimisessä sekä suomalaisen 
virkamieskielen selventämisessä. 

Hän on tutustuttanut perheen 
suomalaiseen kulttuuriin ja pe-
rinteisiin, yhdessä he ovat niin 
laittaneet suomalaista ruokaa 
kuin käyneet Kirjalaisen mökillä. 

– Perhe on päässyt todella hy-
vin sisälle suomalaiseen yhteis-
kuntaan, mutta myös heidän oma 
asenteensa on vaikuttanut. On ol-
lut hienoa päästä näkemään per-
heen onnistuminen, Kirjalainen 
hymyilee.

Camilla on kuin isosisko
maahanmuuttajatytölle 
Ystävätoiminta on yleensä suun-
nattu nuorille ja aikuisille, mutta 
Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan 
keskiössä ovat juuri lapset ja lapsi-
perheet. Järjestö etsii tällä hetkel-
lä tukihenkilöitä maahanmuutta-
jalapsille. 

Camilla Krogerus, 24, on toi-
minut keväästä alkaen tukihenki-
lönä 8-vuotiaalle maahanmuutta-
jatytölle. Kersti Kirjalainen on tutustuttanut tšetšenialaisperhettä suomalaiseen kulttuuriin sekä auttanut käytännön asioissa.

Kempele aloitti jo EU-ruoa n jakamisen
Toivomme, että 
paikalle pääsisivät ne, 
jotka ruoka-avusta 
todella hyötyvät. 

Sinikka Ilmonen 
Limingan seurakunnan

diakoniatyöntekijä
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Ihmisiä

Eläkkeeltä töihin, kun kysyttiin

Tyrnävän seurakunnan kirkkoherran virasta eläköity-
nyt Leila Ikonen, 68, on päässyt eläkevuosien vaih-
teluksi hoitamaan Oulun hiippakunnan kuurojen 
papin töitä ensi vuoden huhtikuun loppuun saakka.

Ikonen sai kesän alussa kapitulista puhelun, jossa häntä 
kysyttiin työvuosilta tuttuun tehtävään.

Pienen miettimisen jälkeen hän suostui pyyntöön. Vaik-
ka Ikonen on ollut viisi vuotta eläkkeellä, on hän pitänyt ko-
ko ajan yhteyksiä kuuroihin. 

Hän tiesi myös, ettei kuurojen papin viran täyttäminen 
ole yksinkertaista, sillä viittomakielen taitoisia teologeja on 
kirkossa vain muutamia.

Ikonen on alun perin koulutukseltaan nuorisotyönoh-
jaaja. Myöhemmin hän opiskeli diakoniksi ja sai kuulovam-
maisten diakonian viran Oulussa.

Vuonna 1994 Ikonen vihittiin papiksi.
– Sitä ennen opiskelin kaksi vuotta tiiviisti ja valmistuin 

teologian maisteriksi ja uskonnonopettajaksi 1993.
Tuoreen teologian maisterin vihki papiksi Helsingin piis-

pa Eero Huovinen, jota Ikonen muistaa edelleen lämmöllä.
Kun Oulun hiippakunnassa avautui kuurojen papin vir-

ka, Ikonen hoiti tehtävää useita vuosia.
Vuonna 2005 Ikonen päätti hakea Tyrnävän seurakun-

nan kirkkoherran virkaa. 
– Tyrnävän maanläheinen ilmapiiri innosti hakemaan 

kirkkoherraksi yhden kerran elämässä.  
Kirkkoherranpestin ohella Ikonen tutustui Tyrnävään 

Temmeksen Haurukylässä olevan pienen maapalan osta-
misen jälkeen. 

– Siellä minun on ollut hyvä talostella, hän kuvailee. 

PEKKA HELIN

P
ekka H

elin

Ilmonen ja mainitsee, että ruoka-
kassiin saatetaan sujauttaa myös 
ruokareseptejä. 

Muhoksella EU-ruokaaa aje-
taan keskiviikkona 28.10. seura-
kuntatalon alakerrassa sijaitsevas-
sa nuorisotilassa kello 12–17 tai 
niin kauan kuin tavaraa riittää. 

Kiimingissä ruokajako tapah-
tuu keskiviikkona 4.11. kello 15 
seurakuntakeskuksessa. 

Karjasillan seurakunta hoitaa 
EU:n ruoka-avun jakamisen yh-
teistyössä Lintulammen asukas-
yhdistyksen kanssa.  

–  Juuri löimme päivät luk-
koon: valmiiksi pakattuja kasse-
ja on jaossa perjantaina 6.11. kello 
12 ja jos kasseja riittää niin myös 
perjantaina 4.12. kello 12 Kauko-
vainion kappelilla, kertoo asu-
kasyhdistyksen toiminnanohjaa-
ja Joni Meriläinen.

Ystävä on arje n tukena 
maahanmuut tajalle
Oulun seurakuntien Ystävänä m aahanmuuttajalle -koulutuksessa 
annetaan eväitä kohdata toisenl aisesta kulttuurista tulevia 

– Maahanmuuttajat ovat osa 
suomalaista yhteiskuntaa, ovat ai-
na olleet ja tulevat aina olemaan, 
Karvonen painottaa.

Ystävä tuo
toivoa elämään
Suomen Punaisen Ristin Oulun 
osaston ystävätoiminta on suun-
nattu oleskeluluvan saaneille, 
mutta kasvanut turvapaikanha-
kijoiden määrä on saanut järjes-
töä kehittämään myös esikotout-
tavaa toimintaa hätämajoitusyk-
siköihin. 

SPR onkin alkanut tarjota ys-
tävätoimintaa Vallinkorvan hä-
tämajoitusyksikköön ja toimin-
taa on tarkoitus laajentaa jatkos-
sa muihinkin yksiköihin. 

– Ystävä voi olla maahanmuut-

tajalle todella merkittävä asia, vii-
kon kohokohta. Ystävä tuo toivoa 
elämään, Oulun osaston moni-
kulttuurisen toiminnan yhdys-
henkilö Sanna Tuorila summaa.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

Oulun ev.lut. seurakunnat järjestää 
sunnuntaina 15.11. kello 14–18 
kaikille avoimen, maksuttoman 
Ystävänä maahanmuuttajalle 
-koulutuksen. Pyhän Tuomaan 
kirkossa (Mielikintie 3) käsitellään 
muun muassa kulttuurien eroja ja 
asioita, jotka on otettava huomioon, 
kun kohdataan toisenlaisesta 
kulttuurista tulevia ihmisiä. 
Ilmoittaudu 8.11. mennessä: www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Onko kohdemaalla merkitystä?Gallup
Kotimaahan vai ulkomaille – onko kohteella merkitystä, 
kun osallistut jonkin järjestön keräykseen?

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Kaikkeen ei eläkeläisen rahat pii-
saa, mutta Suomen Punaisen Ris-
tin ja Unicefin keräyksiin olen jo-
ka kerta osallistunut. Kun kerääjä-
taho on luotettava, ei tarvitse kat-
soa, mihin kohteeseen apu menee. 
Luotan, että juuri SPR:n ja Unice-
fin keräämänä se menee perille. 

Elsa Kirveskari

Jos keräyksen järjestäjä on luotet-
tava, en ole ensimmäiseksi kysy-
mässä, meneekö raha kotimaa-
han vai ulkomaille. Keräysaihei-
den kuuluu olla yleishyviä, ajan-
kohtaisia ja esimerkiksi kristilli-
seen etiikkaan perustuvia. 

Martti Rytivaara

Minulle on tärkeintä keräys-
kohde – mutta ei siinä mielessä, 
ovatko avunsaajat kotimassa vai 
muualla. 

Haluan auttaa lapsia ja perhei-
tä, se on tärkeää.  Kun heille ke-
rätään, takana on usein yleisinhi-
millinen tragedia. 

Maija Palonheimo

Siikalatvan seurakunnassa 
EU-ruokaa jaettiin jo tämän vii-
kon tiistaina Piippolan seurakun-
takodilla.

Suomi saa vuosina 2015–2020 
EU-ruokatukea, joka maksetaan 
Euroopan unionin vähävaraisim-
mille suunnatusta rahastosta.

EU-ruokakasseihin pakataan 
hyvin säilyviä elintarvikkeita, 
muun muassa hernekeittoa, säi-
lykelihaa, makaronia, vehnä- ja 
sämpyläjauhoja, puurohiutaleita 
sekä valmisruokapusseja. 

Kirkkopalvelut on yksi Maa-
seutuviraston kumppaniorgani-
saatioista EU-elintarviketuen ja-
kajana.

Tuotteet jaetaan paikallisten 
seurakuntien kautta joko ruoka-
kasseina tai tarjottuina aterioina.

MINNA KOLISTAJA

Kun kuurojen pappina aiemmin työskennellyt Urpo Luokkala aloitti 
kesällä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa, ryhtyi Leila 
Ikonen hoitamaan tehtävää kunnes virka saadaan täytettyä vakituisesti.

tavat ja käytännöt, se auttaa eh-
käisemään syrjäytymistä ja kon-
fliktien syntyä.

Ystävätoimintaa Oulussa jär-
jestää useampi toimija, kuten 
Suomen Punainen Risti, Pelasta-
kaa lapset ja tänä syksynä myös 
Oulun ev.lut. seurakunnat. 

Seurakunnat järjestävät mar-
raskuussa Ystävänä maahan-
muuttajalle -koulutuksen.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijän Heidi Kar-
vosen mukaan seurakunta halu-
aa olla luomassa vuoropuhelua 
maahanmuutosta ja eri kulttuu-
rien kohtaamisesta. Toiveissa on 
myös löytää  vapaaehtoisia ystä-
viä maahanmuuttajille. 

Ystäväksi oppii tekemällä
• Ystäväksi haluavalla ei tarvitse olla erityistaitoja, tavallisen ihmisen 

taidot riittävät. Ystäväksi oppii tekemällä.

• Ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa tapaamisista voi päättää yhdessä 

autettavan kanssa. Yleensä tapaamisia on kerran viikossa tai kerran 

kahdessa viikossa.

• Vaikka yhteistä kieltä ei aina ole, elekielellä pääsee pitkälle. Samalla 

kun maahanmuuttaja oppii suomea, myös ystävä voi oppia vierasta 

kieltä. 

• Ystävä- ja tukitoiminnan kautta oppii katsomaan maailmaa muual-

ta tulevien silmin ja oma maailmankuva rikastuu uuteen kulttuuriin 

tutustuessa.

Lähteet: Sanna Tuorila, SPR; Camilla Krogerus, tukihenkilö; 

Kersti Kirjalainen, ystävä

Camilla Krogerus on toiminut keväästä 
alkaen tukihenkilönä 8-vuotiaalle 
maahanmuuttajatytölle. 

Kempele aloitti jo EU-ruoa n jakamisen
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Oulussa laskua
kirkosta  
eroamisissa 
Oulun seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto esittää yhteisel-
le kirkkovaltuustolle, että ensi 
vuoden veroprosentti säilyisi sa-
mana kuin kuluvana vuonna, eli 
1,3 prosentissa. Kirkkovaltuusto 
päättää asiasta marraskuun alus-
sa kokouksessaan.

Kirkkoon liittyi Oulussa vuo-
den alusta syyskuun loppuun 
mennessä tänä vuonna 589 hen-
kilöä.  Viime vuonna vastaavana 
aikana kirkkoon liittyi 452 hen-
kilöä. 

Kirkosta eroajia oli Oulussa 
tammi–syyskuussa 935 henki-
löä. Vuonna 2014 vastaavana ai-
kana kirkosta erosi Oulussa 998 
henkilöä.

Oulun seurakuntien keskusre-
kisterin johtaja Veijo Koivula nä-
kee, että uskonto ja kirkko koe-
taan tärkeiksi erityisesti silloin, 
kun eletään epävakaita aikoja.

– Kun omassa elämässä ulkoi-
set puitteet ovat kunnossa, syn-
tyy herkemmin ajatus siitä, että 
ihminen pärjää omillaan. Epäva-
kaina aikoina korostuu helpom-
min taas tunne siitä, että pysy-
vän ja vakaan, kuten kirkon, ole-
massaolo on tärkeää, Koivula 
pohtii. 

Kutimet esille
kirkossa
Pyhän Tuomaan kirkossa Puo-
livälikankaalla laitetaan puikot 
heilumaan sunnuntaina 25. lo-
kakuuta kello 12 alkavassa neule-
messussa. 

Kirkkoon voi ottaa mukaan 
oman käsityön.

Neulekirkossa on esillä kaste-
sukka-projektin aikana tehtyjä 
kastesukkia, ja ne siunataan mes-
sussa. Vapaaehtoiset ovat neulo-
neet kastesukkia lahjaksi jokai-
selle Tuiran seurakunnassa kas-
tettavalle. 

Kolehtiin voi laittaa tällä ker-
taa eurojen sijasta lankakerän. 

Moni vanhempi
pettyy lapsen 
kummiin
Joka viides vanhempi on Ylen 
kummikyselyn mukaan petty-
nyt lapsensa kummeihin.  Ky-
selyn perusteella avain onnistu-
neeseen kummisuhteeseen on 
avoin keskustelu kummiuteen 
liittyvistä odotuksista. 

Käsitys kummin tehtävis-
tä vaihtelee. Yli puolet kyselyyn 
vastanneista ilmoitti, ettei ole tu-
kenut kummilapsen vanhempia 
uskonnollisessa kasvatuksessa. 

Kyselyn mukaan usko koetaan 
henkilökohtaiseksi asiaksi, joka 
ei kuulu muille, ei välttämättä 
edes lapsen vanhemmille.  

Ylen selvitys tehtiin verkkoky-
selyllä, johon osallistui 1100 vas-
taajaa.

Kokkokankaan seurakun-
takeskuksen keittiössä 
leijuu taivaallinen tuok-
su. 

Vapaita pöytätasoja ei juuri 
enää ole, sillä pöydillä on pelti-
kaupalla vastapaistettuja pikku-
pullia.

Asialla on Kempeleen seu-
rakunnan leivontarinki, joka 
paistaa herkkuja kirkkokahveil-
la tarjottavaksi kerran kuukau-
dessa perjantaiaamuisin.

Hyvistä aineista ja 
kunnolla kohonnut
Taikinantekijät ovat tulleet keit-
tiölle jo ennen kahdeksaa, leipo-
jat hiukan myöhemmin.

Kokeneilta leipureilta on pak-
ko kysäistä, mistä erottaa hyvän 
pullan. 

– Maku ratkaisee, tuumivat 
Maija-Liisa Siira ja Aune Perälä. 

Kun seuraavan 
messun suunnittelu 
alkaa, myös meidät 
pullanpyörittäjät ja 
kirkkokahvittajat 
huomioidaan ja 
kutsutaan mukaan 
suunnittelupalaveriin. 

Aune Perälä

Pullassa maku ratkaisee 
 Vapaaehtoiset leipovat tarjottavia Kempeleen kirkkokahveille   

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

– Pulla pitää tehdä kunnon ai-
neista, että saadaan kunnon ma-
ku. Ja kohottaa pitää kunnolla.

Sanotaan, että neuletyöstä 
erottaa tekijän kädenjäljen. Pä-
teekö sama pulliinkin? 

– No sanotaanko, että kyllä te-
kijän tietää, kun työn näkee. Pul-

lealla leipurilla on pullea pulla, 
Perälä nauraa ja kertoo saaneensa 
joskus moitteita liian isojen leeto-
jen letittämisestä. 

– Vaan leikki sikseen – eihän 
pullassa ulkonäkö ratkaise.

Leivontarinkiin kuuluvat va-
paaehtoiset valmistavat kirkko-
kahveille ja seurakunnan tilai-
suuksiin pikkupullia, pullapit-
koja, kakkuja tai marjapiirakkaa 
sen mukaan, mitä seurakunnan 
emäntä on ohjeistanut kulloinkin 
valmistamaan.  

– Pullarinki on monelle henki-
reikä, sanoo Perälä.

– Tänne tullessaan tuntee 
kuuluvansa johonkin. Mukaval-
ta tuntuu sekin, että kun seuraa-
van messun suunnittelu alkaa, 
myös meidät pullanpyörittäjät ja 
kirkkokahvittajat huomioidaan 
ja kutsutaan mukaan suunnitte-
lupalaveriin. 

Jos leipuri on äkäinen,
pulla ei kohoa
Äkäiset ihmiset kun leipovat, niin 
pulla ei nouse, naiset sanovat.

Onneksi vapaaehtoiset leipojat 
ovat kuuleman mukaan mukavaa 
ja iloista porukkaa. 

Leipomisen lomassa tulee ta-
vattua ystäviä ja parannettua 
maailmaa.  

– Tänne on aina mukava tul-
la. Tunnen olevani joutilas lähte-
mään ja vielä hyvissä voimissa-
kin, Perälä sanoo. 

– Ja täältähän saa niitä voimia, 
pikkupullia vieressä pyörittävä 
Siira huikkaa.

Syksyn kolmannessa leipomis-
rupeamassa valmistui 500–600 
pikkupullaa. Siitä riittää niin tu-
levan pyhän kirkkokahveille kuin 
pakastettavaksikin.

MINNA KOLISTAJA

Kempeleen seurakunnan vapaaehtoisista koostuva leivontarinki leipoo kerralla 500–600 pikkupullaa. Osa nautitaan seuraavan pyhän kirkkokahveilla, osa pakastetaan 
tulevaa käyttöä varten. Leipominen on Maija-Liisa Siiran mielestä mukava tapa toimia vapaaehtoisena seurakunnassa. 
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• 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

Terveisiä lehtimajanjuhlilta 
-tapahtuma 23.-24.10.2015
Oulun helluntaisrk, Uusikatu 78
Mukana mm. ICEJ:ltä Jürgen Bühler ja 
Jani Salokangas. Musiikissa mm. viulisti 
Serguei Popov.

Pe 23.10
Klo 19.00 Arise-ilta nuorille
Klo 21.00 Kahvit
La 24.10.
Klo 12.00 Musiikkitilaisuus
Klo 13.00 Ruokailu ja kahvit
Klo 14.30 Raamattutunti
Klo 16.00 Läpileikkaus työhön
Klo 17.00 Kahvit
Klo 18.00 Israel - valo kansoille

Järj. ICEJ:n Suomen osasto ja Oulun helluntaisrk 

Vuokralle tarjotaan 
Uusi kaksio saunalla 44 m2, 
2h+kk+s, 10 m2 las. parv., Kauppa
linnankatu 1, Oulu, p. 050 490 5610.

Palveluja tarjotaan 

KoivuhalKoa pieni erä 
1 m, 50 cm ja n. 30 cm.
Tarv. kotiinkuljetus. P. 040 562 2437

Myydään 

Lukkari vauhdittaa 
nettisivujen uudistuksia

Kempeleessä otettiin 
tuntumaa kirkkoon

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kolme Rauhan Tervehdyk-
sen tilaajaseurakuntaa on 
uudistanut nettisivunsa 
viime kuukausina.  

Lumijoen seurakunta julkai-
si uudet sivunsa elokuussa, syys-
kuussa puolestaan Tyrnävä ja 
Liminka avasivat uudet sivunsa. 
Neljäntenä joukkoon ehättää Sii-
kalatvan seurakunta, jonka sivut 
valmistuvat marraskuussa.

Kaikki sivut on tehty kirkon 
omalla Lukkari-julkaisujärjes-
telmällä. Sen voivat ottaa käyt-
töön kaikki Suomen ev.lut. kir-
kon seurakunnat. 

Oulun ev.lut. seurakunnat 
olivat Lukkarin luomisessa pi-
lottihankkeena. Oulun sivut 
otettiin käyttöön tammikuussa. 

Rauhan Tervehdys tarjosi 
tukea sivujen tekemiseen
Sivujen uudistusintoa siivitti se, 
että Rauhan Tervehdys ry palk-
kasi projektikoordinaattorin 
tukemaan tilaajaseurakuntiaan 
Lukkari-järjestelmän käyttöön-
otossa. 

Kaikki tilaajaseurakunnat 
eivät tarjoukseen tarttuneet, sil-
lä joissakin seurakunnissa sivut 
oli uusittu aika vastikään.

Projektikoordinaattori Ulla 
Keski-Filppula tuki seurakun-

tia sivujen rakentamisessa.
Koska uusien nettisivujen 

idea on se, että niillä on monta 
päivittäjää, projektikoordinaat-
tori kävi seurakunnissa myös 
kouluttamassa työntekijöitä.

– Julkaisujärjestelmänä Luk-
kari on niin helppokäyttöinen, 
että aivan nollasta alkavaa opas-
tusta ei tarvittu, hän kertoo.

 
Tyrnävällä  
kiitellään avusta
Tyrnävällä seurakunnan toi-
mistosihteeri Sirkka Halonen 
tekee suurimman osan seura-
kunnan sivujen päivityksistä. 

– Mietin, miten homma hoi-

tuu projektin päätyttyä, mutta 
hyvinhän tämä on mennyt. Kii-
tokset vielä Ullalle avusta.

Halosen mielestä sivut ovat 
selkeät, vaikka tietoa on paljon. 

– Vanhat sivumme olivat 
hyvin yksinkertaiset. Tapahtu-
miakin näkyi vain viikko eteen-
päin.

Sosiaalinen media on otettu 
myös huomioon.  

– Se, että seurakunnan Face-
book-sivu näkyy etusivulla, tai-
si lisätä ainakin alussa tykkääji-
en määrää, Halonen pohtii.

 
ELSI SALOVAARA

Ke m p e le e n s e u ra ku n t a

Viime viikolla vietetty Ko-
tikirkkoviikko on Kempe-
leessä jokasyksyinen perin-

ne. Tänä vuonna uuteen ja van-
haan kirkkoon satoja tutustui es-
kareita, kolmasluokkalaisia ja 
kuutosluokkalaisia.  

Näin Ylikylän koulun kolmos-
luokan vierailusta kerrotaan seu-
rakunnan Facebook-sivulla: 

"Ensimmäisenä vierailim-
me vanhassa kirkossa Pauluksen 
(pappi) ja Ennin (lastenohjaaja) 
opastuksella. Vanhan kirkon sa-
kasti olikin yllättävän pieni. Sin-
ne ei mahdukaan kuin muutama 
ihminen kerrallaan. 

Sakastin seinällä on kuvia 

Kempeleen seurakunnan entisistä 
kirkkoherroista ja vitriinissä on 
esillä tosi vanhoja pikkuesineitä.

Seuraavaksi olikin vuorossa 
kierroksen jännittävin osuus. 

Ensin kuulimme, kun Hannele 
(lastenohjaaja) soitti vanhoja kir-
konkelloja ja sitten kapusimme 
kapeita ja melkoisen jyrkkiä por-
taita pitkin vanhan kirkon tapu-
lin torniin ihastelemaan kirkon-
mäen maisemia korkealta. 

Hui, melkein rupesi huimaa-
maan." 

Lisää kuvia ja tunnelmia: 
www.facebook.com/

Kempeleen-seurakunta

Ylikylän koulun kolmosluokkalaiset uskalsivat kiivetä kirkontorniin.

. .
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

kosta. Haastattelussa ovat lap-
si- ja perhetyön diakoni Ka-
ri Rekilä sekä Nenähölkkä-ta-
pahtumassa esiintyvä stand up 
-koomikko Matti Patronen.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 25.10.
9.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä.  
Aiheena on uskon perustus. 
10.00 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 25.10. klo 10 jumalanpalve-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 25.10.
8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä.  
Aiheena on uskon perustus.  
9.55-12.00 Oulun ev.lut. seura-
kuntien aluelähetys. Kuultavis-
sa myös www.radiodei.fi.
10.00 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta.
11.30 Radiopyhäkoulun uusinta.
11.45 Kurkistus kirkkoon  
-ohjelmassa aiheena Oulugos-
pel. Uusinta.
Keskiviikkona 28.10. 
15.15 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Miesten vii-

lus Oulun tuomiokirkosta ja 
Oulunsalon kirkosta. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Sunnuntaina 25.10. 
10.00 jumalanpalvelus Teljän 
kirkosta Porista. Virret: 181:1-
3; 708; 716; 422; 173: 1,3,5; 170; 
421: 1,7,8.
Maanantaina 26.10. 
6.15 aamuhartauden pi-
tää Oulujoen kirkkoherra  
Satu Saarinen. Uusinta kuul-
laan klo 7.50.
Aamuhartaus ma-la klo 6.15, 
uusinnat kello 7.50.
Iltahartaus ma-pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.00.

Ke 21.10. klo 13 Senioripiiri, klo 18 EI Varkki-iltaa (syysloma). To 22.10. klo 
19 Lähde-ilta, Kari Heikkinen, Hannu Murhu, musiikki: God´s Bell. Pe 23.10. 
klo 19 Arise nuortenilta helluntaiseurakunnassa. Su 25.10. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Suvi Eriksson, Mika Martinmäki. Musiikki: 
Daisy Öster. Ti 27.10. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Su 25.10 klo 18 Sunnuntain kokous, 
Mikael Estabrook ja Kai Similä
To 29.10. klo 18 Rukouskokous 
Lyhdyssä, Kauppakatu 6 Liminka
Su 1.11. klo 18 Ehtoolliskokous, Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Ke 21.10. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 25.10. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS, LEO MÄKINEN

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua,  
niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän”. (Jer. 17:14.)
La 24.10.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus, Vierailijoi-

na Klaus  ja Sibrina Kalliokoski, klo 13 Hyväntekeväisyyslounas (vapaaehtoinen maksu 10 €) 
klo 14 iltapäivätilaisuus ”Valintojemme taustat” psykologi Sibrina Kalliokoski. La 31.10.  
klo 11 sapattijumalanpalvelus, vierailijana Pekka J. Pietola. Klo 14-16 EU -ruokajakelu ja 
ateria. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 23.10. – La 24.10. Israel – viikonloppu. Uudista-
minen – terveisiä lehtimajanjuhlilta (ICEJ). Pe 23.10 
klo 19 Arise -ilta. La 24.10 klo 12 Musiikkitilaisuus, 
klo 13 Ruokailu ja kahvit , klo 14 Raamattutunti, klo 
16 Läpileikkaus työhön, klo 17 Kahvit, klo 18 Israel 
– valo kansoille. Su 25.10. klo 11 Jumalanpalvelus, 

Jurgen Buhler (Icej, Jerusalem), Hannu Orava, Laulun Aika. Seimi ja lastenkokoukset. 
Su 25.10. klo 17 International Service. Ma 26.10 klo 18 Sykarin kaivolla – ilta 
naisille. Ke 28.10. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, Mertzi 
Lindgren.To 29.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 24.10. klo 11 Soppaa ja 
evankeliumia, T-C. Ma 26.10. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio. Ti 27.10. 
klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 29.10. klo 17.30 Perhekerho, Majakka.  
TERVETULOA! www.uskotv.fi

YHTEISKRISTILLINEN KOHTAAMISPAIKKA 
OULUN ILMESTYSMAJA, Siljonkatu 70

Keskiviikkoisin klo 18 JUMALAN LÄSNÄOLON ILTA (ei 21.10.)
Perjantaisin klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA, pe 23.10. JOHANNA TUNTURI
PURO ja KING´S KIDS NUORIA, pe-la 30.-31.10. järjestämme kristityt 
yhdessä OULUN PARHAAKSITAPAHTUMAN KAUKOVAINION KAPPE
LILLA Hiirihaukantie 6 pe klo 18-20.30 ja la klo 16-20.30: ylistys YHTEIS
KRISTILLINEN BÄNDI, puhe PATRICK TIAINEN, RUKOUSPALVELUA, 
pe 6.11. UGANDAKUULUMISIA Ainolta, Arilta ja Leenalta, pe- la 13.-14.11. 
YLISTYSPÄIVÄT: IDA JA JOHANNA TUNTURIPURO ja YHT.KRIST. 
BÄNDI YM., pe 20.11. MERJA JA RAUNO SALMINEN, la 21.11. TIIMI
RUKOUSKOULUTUSPÄIVÄ: maksu 25 €, ilm. info@wholeheartedministry.
org La 5.12. klo 10-17 RUKOUSKOULU: Miten päästä syvemmälle hlökoht 
rukouselämässä ja yhteisen rukouksen pelisäännöt, vapaaehtoinen maksu, 
ilm. Leenalle p. 0503031192, pe-la 11.-12.12. klo 18 MARTIN REEN
TERVETULOA LÄMPIMÄSTI! Jeremia 29:7: ”HARRASTAKAA SEN 
KAUPUNGIN MENESTYSTÄ, JOHON MINÄ OLEN TEIDÄT SIIRTÄNYT, 
JA RUKOILKAA SEN PUOLESTA HERRAA, SILLÄ SEN MENESTYS ON 
TEIDÄN MENESTYKSENNE.”

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17 Veljesliitto, kaikille avoin miestenryhmä.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus, puhuu Eero 
Pokela. Pyhäkoulu, kirkkokahvit. Klo 12.30 Kannatusryhmä.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Yhdistykset

Sota ja rauha
Miestenpäivät 23.–24.10.2015
Pe 23.10. klo 18. Mika Pouke:  
Hengellinen taistelu maailmassa.
Antti Holma, iltahartaus.
La 24.10. klo 13. Mikko Hautala:  
Sota virsissä ja matkalauluissa.
klo 14:30. Kahvi
klo 15. Pekka Siljander:  
Parisuhteen sudenkuopat.
klo 17. Antti Hyytinen:  
Sota syntiä vastaan, sisäinen taistelu.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Oulun seudun Uusheräys
Rukoushuone, Koulukatu 41

UUSHERÄYS

Herättäjän päiviä: su 25.10 klo 10.00 messu ja seurat Tuiran kirkossa, Mylly
tie 5, Oulu, su 25.10 klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat seura
kuntatalossa. Herännäis-/ Siionin virsiseurat: ti 27.10 klo 18.00 Leena ja 
Tapani Leppäluodolla, Myllykuja 11, Liminka, ke 28.10 klo 19.00 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 29.10 klo 18.00 
Helmillä, Koulukatu 41 as 11, Oulu. Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi Ke 21.10. klo 14 Toimintapiiri.
Su 25.10. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Miestenpäivät 23.–24.10.
Lauantain aamukahvit 24.10. klo 10 
keskustan srk-koti.
Aamurukouspiiri joka tiistai klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

uutuuksia uutuuksia

  KULTAINEN NIMIPAINATUS  12 €

www.piplia.fi  ■  

Hopeinen enkeliriipus suojelijaksi 
ystävällesi. Design Assi Arnimaa-
Leinonen yksinoikeudella 
Pipliaseuralle. 39 €  

 

IKUINEN YSTÄVÄ-
RIIPUS

Jännittävässä lastenraama-
tussa huikea kertomus jo-
kaiselle päivälle. Muhkea 
kirja 6–12-vuotiaille. 29 €

RAAMATTUJA SUOMEN KANSALLE

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN 
KERTOMUKSIA    

Mittava teos Pipliaseuran ja raamattukustannuk-
sen historiasta. Laatinut Teemu Kakkuri. 39 €

  

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

365 +  Piplia 

       t       ™ 

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

Hautauspalveluja

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

99 € 

148 € 
1195 € 960 €  2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

Myydään hautakiviä

Anna palautetta!
www.rauhantervehdys.fi/

palaute
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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. 17: 5-8
Näin sanoo Herra:
- Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin,
katoavaisten ihmisten voimaan,
mies, jonka sydän luopuu Herrasta!
Hän on kuin piikkipensas,
joka yksin kituu aavikolla,
kasvaa kivierämaassa,
suolaisella kamaralla,
missä kukaan ei asu.
    Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan
ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.
Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä.
Vaikka tulee kuiva vuosi,
ei sillä ole mitään hätää,
silloinkin se kantaa hedelmää.

Matt. 5: 13-16
Jeesus sanoo:
    ”Te olette maan suola. Mutta jos suola 
menettää makunsa, millä se saadaan 
suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se 
heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen 
jalkoihinsa.
    Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi 
pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. 
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan 
alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa 
kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon 
teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka 
on taivaissa.”

Me saimme vastuuta 
Te olette maan suola. Te olette maailman valo. 

Jeesuksen seuraajille annetaan rutkasti vastuuta. Jumalaan luottavan tulee maistua 
tässä maailmassa. Heiltä odotetaan vastavoimana olemista. 

Tällainen on oikeastaan hurjaa puhetta. Jumalaan uskova vaikuttaa maailmaan. 
Opetuslapset ovat maan suola ja maailman valo. Tämä on ensi sunnuntain tekstin 
ensimmäinen painotus.

Mutta Jeesuksen seuraajien antama maku elämän soppaan tulee heidän ulkopuolel-
taan. Jumala antaa suolaan väkevyyden, sellaisen, mikä tuntuu myös isossa määrässä. 
Maku virtaa Jumalasta opetuslapsiin ja sitä kautta ympäröivään maailmaan. 

Kristityn välittämä valo on lopulta heijastusta Jumalasta. Se hehkuu niin ihmisille 
kuin myös koko luomakuntaan. Tämä on toinen pointti. Jumala on valon lähde. 

Jeesuksen puhe paljastaa, millaista maailmassa oikeastaan on. Jumalan sana on 
hyvää valoa, joka antaa lämmön ja mahdollistaa kasvun. Se on pohjimmiltaan profee-
tallista valoa, joka luotaa syvälle. Se pyrkii valaisemaan myös normaalisti piiloon jää-
vät: ihmisen motiivit, sivumerkitykset ja syrjään jätetyt asiat. 

Ihmisellä on suuri kiusaus unohtaa Jumalan valo. Uskonpuhdistuksen muistopäi-
vän kehotus on: lähde takaisin lähteelle, Jumalan sanan ja Jumalan ikiaikaisten viisa-
uksien luokse.

Jumala antaa maun suolalle. 
 

ILKKA MÄKINEN
Kappalainen

Oulujoen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 25.10.2015
Psalmi: Ps. 46:2-8
1. lukukappale: Jer. 17:5-8
2. lukukappale: Room. 10:12-18
Evankeliumi: Matt. 5:13-16
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Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.10.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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
Isokatu 17, 90100 Oulu
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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, 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 (virkavapaalla)
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.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Punk, rap ja Sibelius soivat
kirkkomusiikkiviikolla
Oulun ev.lut. seu-

rakuntien Kirk-
komusiikkiviik-
ko tarjoaa jälleen 

viikon mittaisen musiik-
kitapahtumien kokonai-
suuden 30.10.–6.11. välise-
nä aikana.  Sen monipuo-
liseen kattaukseen kuuluu 
muun muassa rap-, rock-, 
ja punk-musiikkia sekä tie-
tenkin klassisen musiikin 
konsertteja. 

Kirkkomusiikkiviik-
ko käynnistyy Oulussa py-
häinpäivän aikaan. Kon-
serttisarjan ohjelmassa 
huomioidaan etenkin Sibe-
liuksen syntymän 150-vuo-
tisjuhla, ja useiden konsert-
tien tuotoilla tuetaan maa-
hanmuuttajien parissa teh-
tävää työtä.  

Lauantaina 31.10. Oulun 
tuomikirkossa (Kirkkokatu 
3a) soivat Mozartin Requi-
emin sävelet. Requiem soi 
tuomiokirkossa illan aika-
na kaksi kertaa; kello 20 ja 
22.  Konserttiin on vapaa 

sen henkilökohtaiseen su-
ruun äidin ja veljen pois-
menon johdosta. Levy on-
kin koskettava kunnian-
osoitus kaikkia kotiin pääs-
seitä rakkaita kohtaan. 

Oulugospel  
on osa viikkoa
Myös Oulugospel-festivaa-
lin lukuisat konsertit tuovat 
Kirkkomusiikkiviikkoon 
oman mausteensa. 

Rap-artisti Mikaveli 
esiintyy lauantaina 31.10. 
Areena Oulussa (Tyrnä-
väntie  16) kello 12 alkavas-
sa konsertissa.  

Gospel Helsinki -kuoro 
laulaa lauantai-iltana kello 
21 Oulujoen kirkossa (Ou-
lujoentie 69) nykygospelia, 
jonka juuret ovat Yhdys-
valtain afroamerikkalaisen 
väestön hengellisessä kuo-
romusiikissa.   

Koko viikon ohjelma osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kirkkomusiikkiviikko.

pääsy, halutessaan voi os-
taa 10 euroa maksavan kä-
siohjelman. 

Käsiohjelman myynti 
alkaa tuntia ennen esityk-
sen alkua kirkon pääovel-
la. Kello 22 alkavaa esitys-
tä voi seurata myös verkko-
osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi. 

Yli sata oululaista las-
ta esiintyy Laulaen iloa 
jaamme -kuorokavalkadis-

sa maanantaina 2.11. kello 
19 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa (Mielikintie 3).

Laulaja-säveltäjä Petri 
Laaksonen esiintyy per-
jantaina 6.11. kello 19 alka-
vassa konsertissaan In me-
moriam – elät aina minussa 
Oulun tuomiokirkossa. 

Konsertissa kuullaan 
musiikkia Petri Laaksosen 
uusimmalta levyltä.  Levyn 
laulut pohjautuvat Laakso-

sunnuntaina 1.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Esa Arbelius. 
Kolehti Hiljaisuuden retriitteihin ja hengelliseen 
ohjaukseen sekä seurakuntien hengellisen elämän 
tukemiseen Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. RT 21.10. ja 28.10.

80x130

PERJAnTAi 30.10.
klo 18  KOnsERTTi Karjasillan kirkko
 Humina, ROS
klo 21  ElOssA-GOsPElMEssU Tuomiokirkko 
 Sarastus-kuoro ja bändi

lAUAnTAi 31.10.
klo 10  MEssU Tuiran kirkko
klo 12  KOnsERTTi Areena Oulu, Terminaali 
 GFM, Mikaveli, Park7
klo 15.30  MAJAKAT Areena Oulu, Terminaali
klo 17  MAJAKAT Areena Oulu, Terminaali
klo 19  KOnsERTTi Areena Oulu, Terminaali 
 Herz, Lumina Polaris
klo 21  KAPPEliVE GOEs OUlUJOKi Oulujoen kirkko
  Gospel Helsinki -kuoro

sUnnUnTAi 1.11.
klo 10  MEssU Karjasillan, Oulujoen ja 
 Tuiran kirkko, Pyhän Luukkaan kappeli
klo 12  KOnsERTTi Keskustan seurakuntatalo 
 Eve & Ossi, Johanna ja Mikko Iivanainen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

KlO 18 KARJAsillAn KiRKKO 
Humina ja ROS 
KlO 19 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus

KlO 12 TERMinAAli, AREEnA OUlU 
GFM, Mikaveli, Park7 
KlO 19 TERMinAAli, AREEnA OUlU 
Herz ja Lumina Polaris
KlO 20 JA 22 OUlUn TUOMiOKiRKKO 
W.A. Mozartin Requiem KV 626 
KlO 21 OUlUJOEn KiRKKO 
Gospel Helsinki -kuoro 

KlO 10 KiiMinGin KiRKKO 
Laulukirkko
KlO 10 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Kantaattijumalanpalvelus, J.S. Bach
KlO 11.30 KARJAsillAn KiRKKO 
Kaiken kansan virsikinkerit
KlO 12 KEsKUsTAn sEURAKUnTATAlO 
Eve & Ossi, Johanna ja Mikko Iivanainen
KlO 12 OUlUnsAlOn KiRKKO 
Musiikkimatinea: Sofi a Magdalena -kuoro

KlO 19 PYHän TUOMAAn KiRKKO 
Laulaen iloa jaamme -lapsikuorokavalkadi 

KlO 19 OUlUJOEn KiRKKO 
Puhallinorkesteri Viventin konsertti

KlO 12.15 OAMK:n URKUsAli 
Urkuvartti
KlO 19 KiiMinGin sEURAKUnTAKEsKUs 
Kanttorit framilla -konsertti

KlO 19 TUiRAn KiRKKO 
Kitaristi Hannes Asikainen, sopraano Johanna Manninen
KlO 20 HAUKiPUTAAn sEURAKUnTAKEsKUs 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
joulukorttiäänitteen julkistamistilaisuus

KlO 19 OUlUn TUOMiOKiRKKO 
Petri Laaksosen konsertti
KlO 19–22 HAUKiPUTAAn sEURAKUnTAKEsKUs 
Urkumaraton

KiRKKOMUsiiKKiViiKKO
30.10.–6.11.

2015

pe 
30.10.  

la 
31.10.

su 
1.11.

ma 
2.11. 

ti 
3.11. 

ke 
4.11. 

to 
5.11.

pe 
6.11. 

WWW.OUlUnsEURAKUnnAT.fi 

Nosteessa oleva rap-artisti Mikaveli esiintyy Oulugospelissa. 
Konsertissa on mukana maahanmuuttajataustaisten nuorten 
Imboys-ryhmä, joka on kerännyt suosiota sosiaalisessa mediassa.

O h je lmat o im i s t o  K r i s t a l l i
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S   ppapäivä 
keskiviikkona 28.10. klo 12–16 Kryptassa. 

Myymme lähetystyön hyväksi kasvissosekeittoa ja 
sämpylöitä 5 € hintaan sekä pullakahvia 3 €. 
Myynnissä myös Silmukan upeita käsitöitä.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 21.10. klo 
17, Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 21.10. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala. 
Torstain raamattupiiri to 
22.10. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Raamattupiiri to 22.10. klo 
15, Intiön srk-koti. Urpo 
Luokkala. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
22.10. klo 18,  Keskustan srk-
talo, Lilja. Järjestäjinä myös 
NNKY ja Sinapinsiemen ry. 
Hiljaisuutta, rukousta, Tai-
ze-lauluja. 
Sana elää pe 23.10. klo 18, 
Vanha pappila.
Aamupiiri la 24.10. klo 10, 
Vanha pappila, Juha Tervas-
kanto. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Mari Flink ja 
avustaa Urpo Luokkala. Kant-
tori Péter Marosvári ja urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki. Musiik-
kiavustajana Aarre Tikkanen, 

baritoni. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi ja Radio Dei.  
Messu su 25.10. klo 14, Hei-
nätorin srk-talo. Toimittaa 
Mari Flink, kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. 
Opettajien raamattupiiri ma 
26.10. klo 15, Vanha pappila. 
Koolla joka toinen viikko.
Raamattupiiri ti 27.10. klo 
19, Intiön srk-koti.  
Keskiviikkoseurat ke 28.10. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 
21.10. ja 28.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Käsi-
työkerhossa tehdään lähe-
tystyön hyväksi erilaisia kä-
sitöitä. Lisätietoja lähetyssih-
teeri Anneli Nieminen, p. 040 
5747 105. 
Lautapeli-ilta ke 21.10. klo 19  
Keskustan srk-talo. Tervetu-
loa pelaamaan lauta- ja seu-
rapelejä. Kaffi- ja teetarjoilu.
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 22.10. klo 13–14.30 
Vanha pappila. Kaikki lähe-

tystyöstä kiinnostuneet ovat 
lämpimästi tervetulleita. Li-
sät. lähetyssihteeri Anneli 
Nieminen, p. 040 5747 105.
Nuorten pelikahvila pe 
23.10. klo 18 Vanhan pappi-
lan kivijalka, erityisnuoriso-
työn tila. Yhdessäoloa pele-
jä pelaillen. 
Risteyksessä nuortenilta ke 
28.10. klo 18  Keskustan srk-
talo. Voit vapaasti valita halu-
atko vain olla tai viettää aikaa 
toisten nuorten kanssa. Myös 
lautapelit ovat käytettävissä.
Taideraamis ke 28.10. klo 18  
DOM second hand. Kiinnos-
taako kirkkotaide? Kiinnosta-
vatko raamatunkertomukset 
niiden takana? Haluaisitko it-
se osallistua kirkkotaiteen 
luomiseen? Tule mukaan ide-
oimaan alkavan taideraamik-
sen sisältöä! Lisätiedot: Mari 
Flink, p. 044 7884 011. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 21.10. ja 28.10. 
klo 11–12 Heinätorin srk-ta-

lon alasalissa, Aleksanterin-
katu 71. Ruokailun hinta 2 €.   
Aamukahavit to 22.10. klo 
9–10 Keskustan srk-talo, mo-
nitoimisali. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijän tapaami-
nen aamukahavien parissa. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 22.10. 
klo 11–12, Keskustan srk-ta-
lo, Isokatu 17. Päivystys päih-
de- tai kriminaalityön apua 
tarvitseville, p. 040 5157 315, 
riku-matti.jarvi@evl.fi. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. 
Diakonian aamu ti 27.10. klo 
9, Keskustan srk-talo.
Naamakirja livenä ke 28.10. 
klo 15, Keskustan srk-talo. 
Lisätietoja Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhepyhäkoulu su 25.10. 
klo 12,  Heinätorin srk-talo. 
Lasten oma kirkko, johon 
ovat tervetulleita kaiken 
ikäiset ja kokoiset, mummit 
ja vaarit, kummit ja ystävät, 
ihan koko perhe, alle 4-vuo-

tiaat aina oman saattajan 
kanssa.
Intiön perhekahvila ma 
26.10. klo 10, Intiön srk-ko-
ti. Voit tulla vaikka pienek-
si hetkeksi seurustelemaan 
kahvikupposen ääressä tai 
viettää koko yhteisen ajan 
toisten seurassa. Mukana Tea 
Lakkala, p. 050 5207 757.
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 
26.10. klo 18, Heinätorin srk-
talo. Enn.ilm. Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
26.10. klo 18, Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4, liikun-
tasali. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Kerho on maksuton.
Heinäpään perhekerho ti 
27.10. klo 10, Heinätorin srk-
talo. 
Tupa ti 27.10. klo 14, Keskus-
tan srk-talo. Lisätietoja Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 27.10. 
klo 17.30, Heinätorin srk-ta-
lo. Kerhoon mahtuu 10 lasta 
ja on maksuton. Enn.ilm. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk ke 
28.10. klo 17.30, Keskustan 
srk-talo.

Jatkoripari 50+ 
maanantaina 30.11. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leiri sisältää perinteistä rippikouluohjelmaa 
punaisesta veisukirjasta raamiksiin ja välitunteihin. 
Leirille mahtuu 30 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lähtö ma klo 10 linja-autoasemalta, 
paluu ti 1.12. noin klo 15. Leirin hinta 25 €. 
Ilmoittautumiset 13.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Riparin toteutuksesta vastaavat diakoniatiimistä 
Kaisa Jaakkola ja Anneli Nieminen. 
Lisätietoja Annelilta, p. 040 5747 105. 

Teetä, tekemistä 
ja tarinoita 
-matkaryhmän 
kahvila 
pe 23.10. klo 18–20 
Keskustan seurakuntata-
lon  monitoimisali, 
Isokatu 17.  Lisätietoja: 
www-sivuilta ja lähetys-
sihteeri Anneli Niemisel-
tä, p. 040 5747 105

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Klara Kristiina 
Greus, Eevi Aurora Keränen.
Haukipudas: Mea Elsa Olivia 
Nurkkala, Aatu Juhani Juu-
sola, Eemil Johannes Rehu, 
Joona Antero Ojala, Vanessa 
Saaga Maria Virpi, Onni Oli-
vér Benjamin Kontsas, Olivia 
Madeleine Humppi.
Karjasilta: Dianna Ella Victo-
ria Forsman, Milla Maria Heik-
kinen, Aleksi Kristian Huovi-
nen, Eliel Valentin Jokitalo, 
Jooa Alvari Kalliokoski, Niilo 
Kalevi Karppinen, Aapo Juha-
ni Kotilainen, Hilma Kaisa He-
lena Kukkola, Olavi Aleksan-

der Männistö, Hugo Eliel Pok-
ka, Iita Maria Inkeri Simuna, 
Silja Matilda Sormunen, Eino 
Uuno Eelis Tauriainen, Venni 
Vilho Leonard Tuovinen, Pie-
ta Aurelia Väisänen.
Kiiminki: Julius Oskar Joona-
tan Sipilä, Toivo Akseli Kerä-
nen, Anton Tuomas Kaarivaa-
ra, Unna Elsa Maria Mainio.
Oulujoki: Allu Mikael Koivu-
kangas, Antero Veikko Valt-
teri Marjovaara, Ilona Kert-
tuli Myllykoski, Elle Auro-
ra Määttä, Eino Valo Akse-
li Ruokangas, Elsa Maija An-
nikki Väyrynen.
Oulunsalo: Alva Viola Kuha, 
Akseli Tapio Aukusti Lehtola, 

Tuukka Kristian Myllynen, Em-
ma Ida Maria Oksman, Aarni 
Edvard Rantanen, Joose Ben-
jamin Tölli, Enni Inkeri Ypyä.
Tuira: Amanda Sofia Aurin-
ko, Olivia Laila Maria Hämä-
läinen, Onni Elias Mikael Här-
könen, Aada Mirjam Esteri 
Immonen, Valtteri Onni Tuo-
mas Keränen, Matilda Elsa 
Sofia Koivuluoma, Iina Emi-
lia Pikkarainen, Aleksi Aatu 
Matti Rasku, Aava Ruusu-In-
keri Antintytär Rundelin.

Vihityt
Tuomiokirkko: Markku Jo-
hannes Viitasaari ja Anna 
Maria Portaankorva. 
Karjasilta: Markku Seppo 
Juhani Liikanen ja Armi Ma-
ria Riekki, Ville-Veikko Adolf 
Heikkinen ja Hanna Reeta 
Vuononvirta.
Oulujoki: Petri Samuli Korri 
ja Susanna Katariina Vuorma.
Tuira: Kari Ilmari Ruonala ja 
Tuovi Alfhilda Arvola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Katri Lehto-
saari 90.
Haukipudas: Paavo Johan-
nes Räihä 79, Ari Juhani Suo-
mela 68.
Karjasilta: Reijo Matti Korho-
nen 83, Heimo Iisakki Seppä-
nen 79, Elsa Maria Tolonen 94.
Kiiminki: Tapani Elo 89, Ahti 
Heino Hyry 75, Ari Heikki Ko-
mulainen 55.
Oulujoki: Eero Vihtori Heik-
kinen 85, Aune Marjatta 
Koistinaho 74, Pentti Olavi 
Kuopio 75, Väinö Ensio Luo-
mala 84, Anna Reetta Turu-
nen 87.
Oulunsalo: Aino Ester Hint-
sala 89.
Tuira: Tauno Jouko Jokela 
79, Pekka Sakari Juntunen 
66, Taimi Salme Elina Kes-
ti 94, Pentti Johannes Palo-
kangas 65, Raili Marjatta Se-
verinkangas 77.

W. A. Mozartin 
    Requiem KV 626 
lauantaina 31.10. Oulun tuomiokirkossa. 

Requiem esitetään Pyhäinpäivän iltana 
kaksi kertaa; klo 20 ja klo 22. 
Konsertin kesto on n. 1 tunti. 

Muhoksen seurakunnan kamarikuoro ja 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oulunsalo Ensemble, konserttimestarina 
Sinikka Ala-Leppilampi. Kuorojen valmennus 
Ossi Kajava ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Solistit Virva Puumala sopraano, 
Sirkka Rautakoski altto, Péter Marosvári tenori, 
Jarkko Metsänheimo basso. 
Musiikin johto Ossi Kajava. 

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa tuntia ennen 
kirkon pääovelta. 
Klo 22 esitystä voi seurata Virtuaalikirkosta, 
www.virtuaalikirkko.fi

Parisuhteen kasvuryhmä
ensimmäinen kokoontuminen to 12.11. klo 18–21 
Karjasillan kirkkoherranvirastossa, Nokelantie 39.
Parisuhteen kasvuryhmä on itseohjautuva vertaistuki-
ryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa yhteen-
sä 8 kertaa. Tule puolisosi kanssa yhdessä toisten pa-
riskuntien kanssa jakamaan ja oppimaan parisuhteen 
iloista ja kipupisteistä. Ryhmä on tarkoitettu tavan-
omaisessa elämäntilanteessa oleville pareille, joilla ei 
tällä hetkellä ole akuuttia parisuhdekriisiä. 
Ilmoittautumiset 6.11. mennessä sähköpostitse 
olavi.makela@evl.fi. Ryhmän ohjaajana Olavi Mäkelä.

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

Ripariohjelma:
Kokoonnumme keskiviikkoisin 25.11.–9.12. klo 
18–20 Karjasillan kirkossa. Konfirmaatio on 
sunnuntaina 13.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Osallistuminen on ilmaista. 
Ilmoittautumiset 15.10.–15.11. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Lisätietoa: Heikki Karppinen, 
p. 044 3161 580, heikki.karppinen@evl.fi
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mennessä, p. 040 8668 319.
Lukupiiri ma 26.10. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa. Kirjana Sirpa Ala-
koski: Sikalat.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 26.10. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
28.10. klo 13 Kellon srk-kodil-
la ja to 29.10. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Kuljetuspyynnöt 
maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon 
p. 044 7310 232.
Juttukahvila 
ke 28.10. klo 13 
Martinniemen 
srk-kodilla. Kul-
jetuspyynnöt 
maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoi-
mistoon p. 044 7310 
232.
Missionuoret to 29.10. klo 18 
Wirkkulan kahviossa.
Lähetyspiiri pe 30.10. klo 
12.30 srk-keskuksessa.
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Nuorten illat perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Jos 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 26.10. klo 
10–13 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 
27.10. klo 14, Kolamäessä. 
Tiedustelut Seija Lomma,  
p. 040 5793 247.
Naisten lenkkiryhmä maa-
nantaisin klo 19–20. Lähtö 
Kiimingistä kirkon parkki-

paikalta. Lenkit on tar-
koitettu kaikenkun-

toisille ja vaikka 
lastenvaunujen 
kanssa. Lenkin 
kesto n. tunti. 
Tule mukaan ja 

tuo kaverisikin.
Mielenterveys-

kuntoutujien 
omaisryhmä ti 27.10. klo 

13–15 Jäälin kappelin neu-
votteluhuoneessa. Kulku ta-
kaovesta.
Varttikirkko ja Yökahvila 
pe 30.10. klo 18.30–22 Jäälin 
kappelissa. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 25.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Heikki 
Tiirola, Antti Impiö.
Kiimingin Rauhan Sanan Py-

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.10.2015

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Risto Ainali.
Afrikkalainen gospelmessu 
su 25.10. klo 13 Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, musiikista vastaa bändi ja 
lauluryhmä. Ks. ilmoitus.
Lähetyspiiri ti 27.10. klo 13 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 29.10. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
29.10. klo 18 Leena ja Eero 
Mikkosella, Humalatie 10.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 26.10. klo 
11–12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 26.10. 
klo 9.30–10.30 Kolamäessä. 
Kiimingin Vanhustentaloyh-
distyksen kerhohuoneella, 
Kivitie 1 E (käynti pi-
han puolelta).
Diakoniapiiri 
ma 26.10. klo 
13–14.30 Jää-
lin kappelis-
sa. Ryhmässä 
teemme käsi-
töitä ja askarte-
lemme diakonia-
työn hyväksi. Ryh-
mään voivat tulla myös va-
paaehtoistyöstä kiinnostu-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, avustaa Leena Brockman, 
kanttorina Eeva Holappa, Jo-
kikylän ry:n lauluryhmä.
Raamattupiiri ke 21.10. ja 
28.10. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 22.10. ja 
29.10. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Messu pyhäinpäivänä 31.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä.  
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palvelus la 31.10. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Tilaisuudessa 
muistetaan nimeltä maini-
ten edellisen pyhäinpäivän 
jälkeen poisnukkuneita seu-
rakuntamme jäseniä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla (vko 43).

Harrastukset ja kerhot 
Varhaisnuorten kerhot ei-
vät kokoonnu syyslomavii-
kolla (vko 43).
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 22.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa.
Yhteisvastuu-koulutus 2016 
vuoden keräyskohteisiin ma 
26.10. klo 11.30–15 Tuiran kir-
kolla. Ilm. Elisalle to 22.10. 

haluat toimia illoissa vapaa-
ehtoisena, ilmoittaudu Tar-
jalle. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 26.10. klo 
10 srk-keskuksessa, hartaus 
klo 9.50. 
Päihdeporukan virkistys-
päivä ma 26.10. klo 11 Ve-

si-Jatuliin. Mennään 
kuntoilemaan ja 

sen jälkeen pien-
tä treenivälipa-
laa haukkaa-
maan. Ilm. Ja-
ri Flink, p. 050 

3215 472. Max. 
25 henkilöä mah-

tuu mukaan.
Mielenterveyskahvi-

la ti 27.10. klo 13 srk-keskuk-
sessa. Tuetaan toisiamme ja 
etsitään iloa elämään kah-
vi- tai teekupposen äärellä. 
Aloitamme hartaudella. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi,  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 25.10. klo 

neet, juttelemaan ja tapaa-
maan tuttuja. 

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 30.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin 
klo 9.30–11. (Syyslo-
malla vko 43 ei ko-
koontumisia).
Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa maa-
nantaisin klo 9.30–
11. (Syyslomalla vko 43 ei 

kokoontumisia).
Esikkoryhmä tiistai-

sin klo 10–12 Jäälin 
kappelissa.
Pyhäkoulu su 
25.10. klo 12 Kirk-

kopirtissä.
Ilta perheille to 

29.10. klo 18–20. Lep-
poisaa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Varhais-
nuorten kerhot 
ja perhekerhot 
eivät kokoonnu 
syyslomaviikolla 

(vko 43).

Pyhäinpäivän
iltajumalanpalvelus 
lauantaina 31.10. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Jaakko Tuisku, kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. 

Tilaisuudessa muistetaan nimeltä mainiten 
edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita 

seurakuntamme jäseniä.

14 Kultasimpussa ja klo 17 
srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 28.10. klo 18.30 Elisa 
ja Olli-Matti Vänttilällä, Län-
situuli 9. Kello: yhteispyhä-
koulu ja seurat su 25.10. klo 

13 Pateniemen ry:llä. Joki-
kylä: Jokikylän ry:n kirkko-
pyhä su 25.10. jumalanpal-
velus kirkossa klo 10, seurat 
ry:llä klo 17.

Mielenterveyskahvila 
tiistaina 27.10. klo 13 seurakuntakeskuksessa. 

Tuetaan toisiamme ja etsitään elämään iloa 
kahvi- tai teekupposen äärellä.

 Aloitamme hartaudella.

Mielenterveyskahvila 

w
w

w
.sxc.h

u

Seurakuntakerhot eläkeläisille 
• maanantaina 26.10. klo 13 Jokivarren vanhustentalolla 

• keskiviikkona 28.10. klo 13 Kellon srk-kodilla 
• torstaina 29.10. klo 13 srk-keskuksessa 
Kuljetuspyynnöt maanantaisin klo 9–11 

diakoniatoimistoon p. 044 7310 232.

Miesten 
saunailta 

ke 28.10. klo 18 
Suvelassa. 

Pullakahvit.

Sururyhmä Kiimingissä   
Ensimmäinen kokoontuminen 
on ke 18.11. klo 17.30 Montin-
salissa, Kirkonniementie 6. 
Sururyhmässä läheisensä menettäneet 
voivat jakaa kokemuksiaan ja purkaa tunteitaan 
yhdessä toisten surevien kanssa. Ryhmä kokoontuu 
talven aikana seitsemän kertaa. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut: diakoniatyöntekijä Seija Lomma p, 040 5793 
247 tai kappalainen Juha Tahkokorpi p, 040 7203 246.

Kanttorit framilla
keskiviikkona 4.11. klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Oulun kirkkomusiikkiviikon konserttisarjan yksi huippu-
konserteista kuullaan, kun Oulun kanttorien kuoro, so-
listit ja soitinryhmä esiintyvät. Illan pääteoksena kuul-
laan J.S. Bachin kantaatti  Aus der tiefe ruf ich zu dir  
(Syvyydestä minä huudan sinua, Herra). 
Esityksen johtaa Oulunsalon kanttori Eeva-Maija Sor-
vari, tenoriaarian laulaa Péter Marosvári ja bassosoo-
lon Jarkko Metsänheimo. Urkusolistina esiintyy kiimin-
kiläislähtöinen Sanna Leppäniemi. Duettoja ja laulusoo-
loja esittävät Eeva Holappa ja Tomi Heilimo. Ohjelmassa 
on myös yhteislaulua.
Vapaaehtoiset ohjelmamaksut ohjataan maahanmuut-
tajien auttamiseen.

Laulukirkko
sunnuntaina 1.11. klo 10 Kiimingin kirkossa. 
Laulukirkossa lauletaan kaikki virret niin, että ne voi lau-
laa halutessaan äänissä. Nuotit on jaettu kaikille Oulun 
seurakuntien kanttoreille. Mahdollisimman monen kuo-
ron ja yksittäisen laulajan osallistumista toivotaan! 
Virsien stemmoja on mahdollisuus harjoitella tors-
taina 29.10. klo 19 seurakuntakeskuksessa ja kuorolau-
lua harrastaneet ehtivät omaksua helpot sovitukset vie-
lä sunnuntai-aamuna 1.11. klo 9.15 Kiimingin kirkon aa-
muharjoituksessa.

häinpäivänseurat su 31.10. 
klo 10 messu kirkossa. Saar-
naa Jorma Puhakka, toimit-
taa Juha Tahkokorpi. Klo 12 
seurat seurakuntakeskukses-

sa, klo 14.15 lauluseurat, klo 
16 seurat. Seuroissa puhuvat 
Juha Tahkokorpi, Timo Orre, 
Reino Heikkilä ja Jorma Pu-
hakka.

EU-ruokaa 
jaossa 

ke 4.11. klo 15 
seurakunta-
keskuksessa.

Afrikkalainen gospelmessu 
sunnuntaina 25.10. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Pappina Pauli Niemelä. Musisoimassa Ari Natunen, 
rummut, Petteri Paananen, basso, Jussi Koivisto, kita-
ra ja Sari Wallin, koskettimet sekä nuorten lauluryhmä. 
Tervetuloa reippaiden afrikkalaistyylisten sävelmien 
täyttämään messuun!
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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
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

Jumalanpalvelukset
Juhlamessu su 25.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Messu su 25.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, saarna rovasti 
Niilo Rauhala, avustavat Erja 
Järvi, Paula Rosbacka ja Tuo-
mo Niemelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Messun jäl-
keen seurat. 
Messu su 25.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 25.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kolehti Koulutus- 
ja diakoniatyöhön juutalais-
ten parissa Israelissa Evanke-
lisluterilaisen Lähetysyhdis-
tys Kylväjän kautta. 
Messu su 25.10. klo 14, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Peter Ma-
rosvari.
Pyhäinpäivän messu la 
31.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Varikkomessu su 1.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus lehden sivulta 10.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 21.10. ja 
28.10. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 22.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 27.10. klo 13, Kastel-
lin kirkko.  
Lattiakuvailta ke 28.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena surutalo. Lapsille ja ai-
kuisille oma kertomus, jonka 
jälkeen yhteinen iltapala. Li-
sätietoja: www.oulunseura-
kunnat.fi/lattiakuvahartaus# 

Harrastukset ja kerhot 
Sukanvarsi ke 21.10. ja 28.10. 
klo 13, Siipi - lähetyksen puo-
ti ja paja. 
Seniorikerho ke 21.10. klo 
14, Kaukovainion kappelin 
ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho ma 26.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Avoimet kahvit Karjasillan 
vapaaehtoisille ti 27.10. klo 
14, Karjasillan kirkko. Karja-
sillan vapaaehtoinen! Tule 
piipahtamaan kahville sinulle 
sopivan hetken verran ja ker-
toilemaan kuulumisiasi. Illas-
sa mukana Marjukka Hama-
ri ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 

Diakoniaryhmä ti 27.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Vapaaehtoisten avoimet 
kahvit ti 27.10. klo 14, Maik-
kulan kappeli. 
Lähetysilta ti 27.10. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
lissa. Suomen Lähetysseuran 
lähetystyöntekijä Pekka Mik-

kola kertoo työstään Virossa 
ja Venäjällä. 
"Heittäytyä Sinun käsivar-
sillesi" Lohdullisen lyriikan 
ilta su 1.11. klo 18 Kastellin 
kirkossa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 21.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
LähetysSeikkailuPyhis su 
25.10. klo 10, Kastellin kirkko. 
Luontopyhis su 25.10. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 22.10. ja 
29.10. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 
Aamupuuro Kaakkurissa pe 
23.10. klo 9, Pyhän Andreaan 
kirkko.  

Juhlamessu 
sunnuntaina 25.10. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustavat Elina Hyvönen, 
Maija Hyvönen ja Liisa Karkulehto, kanttoreina Juha 
Soranta ja Riitta Piippo. Oulun kehitysvammaisten tu-
ki 50 vuotta. Messun jälkeen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.

Pyhäinpäivän messu 
lauantaina 31.10. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustavat Esa Ne-
vala, Liisa Karkulehto, Asta Leinonen, kanttorina Juha 
Soranta. Musiikissa avustaa Cantio Laudis. Kolehtilah-
joitukset, ylimääräiset kolehdit ja talousarviotuet koh-
dennetaan Kirkon Ulkomaanavun tilille.

Olkkari on mukava ja turvallinen 
kokoontumispaikka yhden van-

hemman perheille. Kaakkurin olo-
huonetila soveltuu erinomaisesti juu-

ri erityislapsille, sillä tilat ovat esteet-
tömät. Olkkarin tarkoituksena on, että 

voimme jakaa yhdessä niin arjen ilot kuin su-
rutkin. Olkkarista voit löytää uusia ystäviä ja uusia koke-
muksia. Tarjolla on iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. 
Lastenhoito on järjestetty Oulun Diakoniaopiston opis-
kelijoiden toimesta. Myös Oulun kaupungin kuntalais-
vaikuttamisen ja yhteistoiminnan yksikkö tukee Kaak-
kurin olohuonetta lastenhoidossa ja tarjoilussa.
Yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry, Oulun Diakoniaopisto, 
Karjasillan seurakunta sekä 
järjestöjen perheverkko. 
Lisätietoja voit kysyä: 
salla.jamsen@osol.fi, p. 040 7710 266 
tai oulunseudunyvp@gmail.com, 
p. 044 369 084.

Kaakkurin olohuone on vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille 

keskiviikkona 21.10. klo 17.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Seppeletalkoot 
ma–ke 26.–28.10. klo 16 
Kaukovainion kappelissa. 

Valmistamme havuseppe-
leitä lähetystyön hyväk-
si pyhäinpäivän alla Kauko-
vainion kappelissa. Tule teke-
mään havuseppeleitä Kauko-
vainion kappeliin
maanantaina 26.10. klo 9–16
tiistaina 27.10. klo 9–16
keskiviikkona 28.10. klo 9–16 (lopetetaan, kun seppe-
leitä on tarpeeksi valmiina)
Valmistamme seppeleitä talkoilla. Talkoolaisille tar-
jotaan lounas ja kahvit. Tarvitsemme talkoisiin myös 
keittiöväkeä – kahvinkeittoon ja ruuan esillelaittami-
seen, lämmittämiseen ja tiskaamiseen.
Lisätietoja talkoista ja tehtävistä lähetyssihteeri Pau-
la Rosbacka, p. 040 5752 714, paula.rosbacka@evl.fi.

Seppelemyynti 
torstaina 29.10. klo 16–19 Kaukovainion kappelissa. 
Seppeleitä myydään myös Siivessä viikolla 44, 
Nokelantie 48B, ma–ke ja pe 10–14. 

Seppeleitä voi myös varata ennakkoon laittamal-
la tekstiviestin numeroon 040 5752 714 (lukumäärä, 
kenelle..). Soitamme, kun seppeleet ovat haettavis-
sa Kaukovainiolta. Ennakkovaraukset maanantaihin 
26.10. mennessä. 
Seppelemyynnistä saatava tuotto Karjasillan seura-
kunnan nimikkolähetystyölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Perheiden pyhäinpäivä 
torstaina 29.10. klo 18 ja perjantaina 30.10. klo 10 
Lämsänjärven leirikeskuksessa. 

Tervetuloa elämään hetki pyhäinpäivän teeman 
äärellä. Käsittelemme surua ja kuolemaa lempeästi 
eläinhahmojen avulla. Tule selvittämään, mihin 
lyhtyjen valaisemat polut johtavat ja mitä tarkoittaa 
donitsin pyöreä muoto. 
Pyhäinpäivätapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille. 
Pyhäinpäivän teemaa käsitellään lempeästi ja lapsen 
tasolla. 
Illan aikana on mahdollisuus hiljentymiseen 
ja keskusteluun Karjasillan seurakunnan 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. 
Ilta alkaa yhteisellä hartaudella, jossa eläimet 
käsittelevät kuolemaa ja surua. 

Lapsiperheretki Santa Parkiin 
lauantaina 21.11. 

Vierailemme Santa Parkin luolastossa 
ja Joulupukin Pajakylässä. 

Alle 10-vuotiaat vain aikuisen kanssa. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11. 

Retkelle otetaan 45 lähtijää Karjasillan 
seurakunnan alueelta, paikat täytetään  

ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Retken hinta tarkentuu syksyn aikana. 

Lisätietoja: katja.ylitalo@evl.fi, 
p. 040 5747 147.
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Repun perhekerho to 29.10. 
klo 9.30.
Lapsiparkki to 29.10. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalo. 
Musiikkikerho to 29.10. klo 
15 Repussa. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän kahvila pe 
23.10. klo 18–20 Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 25.10. klo 16 julkai-
suilta ja seurat ry:llä, Matti 
Lääkkö, Esa Kurkela.
Salonpää: Su 25.10. klo 16 jul-
kaisujen esittely ja seurat ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.10.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 25.10. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, ehtoollisavusta-
ja Heimo Kuha, kanttori Lau-
ri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttori Anja Hyyryläinen. 
Messu su 25.10. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.10. klo 18.30 Oulujo-
en pappila. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690 
tai käymällä paikan päällä 
kyseisenä päivänä Myllyojan 
srk-talossa, Koivumaantie 2. 
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 22.10. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo.  
Piispankamari pe 23.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Tervetuloa perjantaisin kah-
vittelemaan, jutustelemaan 
sekä tekemään pieniä ostok-
sia lähetystyön hyväksi. Piis-
pankamarista löytyy vapaa-
ehtoisten tekemiä käsitöitä, 
mattoja ja poppanoita. 
Diakonian aamu ma 26.10. 

klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 
Eläkeläisten kerho ma 26.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 26.10. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Fransupiiri ti 27.10. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. Tule sol-
meilemaan fransupitsiä. Ki-
va uusi harrastus käsitöistä 
kiinnosteneelle. 

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus to 22.10. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.
Messu su 25.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Ant-
to Joutsiniemi, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. 
Hartaus ke 28.10. klo 12.45, 
Caritas. Virpi Luotolampi. 
Hartaus ke 28.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Virpi Luoto-
lampi. 
Seurakuntakerhoa ei ole 
29.10. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet 7.–lk. 
ylöspäin ma 26.10. klo 15–18 
Repussa.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
26.10. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa.  
Matka maailman ympäri 
-kerho ma 26.10. klo 17 Re-
pussa.  

Aikuisten kuntopiiri ke 
28.10. klo 17, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho to 29.10. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Niemenrannan puistoper-
hekerho ti 27.10. klo 9.30–
11 Tuurankujan leikkipuisto, 
Niemenranta. 
Toimintakerho Niemenran-
nan koululla 2.–5.-luokkalai-
sille ti 27.10. klo 16, Niemen-
rannan koulun liikuntasali. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
29.10. klo  9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 

Kyläkamari 
ma 26.10. klo 11 
seurakunnan Toimi-
talolla. Mukana SPR:n 
Terveyspointti.

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
maanantaina 26.10. klo 10–14, Nokelantie 48 B. 

Oulujokelainen, tulepa maanantaisin 
moikkaamaan Ullaa ja juomaan kuppi kahvia 
tai teetä. Tee löytöjä itsellesi ja ystävillesi. 
Voit tuoda tuoreita leivonnaisia tai käsitöitä 
pienen määrän myyntiin. 
Tai tule vain rupattelemaan. 

Lisätietoja: Oulujoen vs. lähetyssihteeri 
Ulla Anttonen, p. 044 3161 459.

Pikku Putiikki 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Lapasia, sukkia ja kaikkea muuta mukavaa. 
Jos käsiä tai varpaita palelee, käy 
ostamassa lahjaksi tai itselle lämmintä 
ylle.  Älä unohda syksyn pimeyttä, muista 
heijastin.
Voit tehdä ostoksia seurakuntatalon 
ollessa auki tapahtumien ja 
tilaisuuksien yhteydessä.

Tuotto kansainvälisen 
diakonian hyväksi.

Vanhemman väen retkipäivä 
Rokuan leirikeskukseen 
keskiviikkona 28.10.

Lähde mukaan viettämään retkipäivää Rokuan 
kauniisiin maisemiin ja samalla tutustumaan 
uudistettuun leirikeskukseen. 
Lähtö klo 9.30 kirkon parkkipaikalta ja paluu 
samaan paikkaan klo 17.
Osallistumismaksu 15 €, sisältäen kuljetuksen, 
ruokailun ja iltapäiväkahvit leivonnaisten kera

Ilmoittautumiset 23.10. mennessä: 
Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
Katriina Sipilä, p. 044 7453 853

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Teetä, tekemistä ja tarinoita 
-matkaryhmän kahvila
Perjantaina 23.10. klo 18 
Isokatu 17, Keskustan seurakuntatalo.

Matkaryhmä on tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat tehdä hyvää 
lähimmäisille. Ryhmä kokoontuu 
joka toinen perjantai.  Tavoitteena 
on päästä tutustumaan johonkin 
lähetyskohteeseen v. 2017.  Kohde ja tavat, 
miten rahaa kootaan, päätetään yhdessä. 
Ryhmä on Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
ja Oulunsalon seurakunnan yhteinen projekti. 
Lisätietoja:  lähetyssihteerit Anneli Nieminen, 
p. 040 5747 105 ja Virpi Luotolampi, p. 044 5760 019.

Neulansilmä 
keskiviikkona 28.10. klo 17 
Hönttämäen seurakuntakodissa. 

Kansainvälinen naisten ja tyttöjen käsityökerho suo-
malaisille ja maahanmuuttaja naisille. Tule mukaan 
oppimaan ja opettamaan käsitöitä, tutustumaan uu-
siin ihmisiin ja kulttureihin. Käsityötarvikkeita (esim. 
villalankoja, neulepuikkoja, virkkuukoukkuja ja ompe-
lulankoja) otetaan mielellään lahjoituksena vastaan. 

Lisätietoja: Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja 
Ulla Anttonen p. 044 3161 459.

A
rkisto / San

n
a K

ro
o

k

Oulunsalon Omaishoitajien ja 
omaishoitajuudesta kiinnostuneiden tapaaminen 
maanantaina 26.10. klo 13–15 seurakunnan Toimitalolla. 
Tilaisuudessa mukana Heini Kemola Omaishoitajayhdis-
tyksestä. Aiheena Omaishoitajana arjessa ja omaishoita-
jien tukijärjestelmät.

Lapsiparkki on hoitopaikka lapsellesi, kun haluat 
hoitaa asioita tai haluat muuten vain omaa aikaa. Lapsi-
parkki on Varjakan kylätalolla to 29.10. ja 5.11. klo 12.30–
15. Lapsiparkkiin otetaan 2–6-vuotiaita lapsia ja se on 
maksuton. Tarvittaessa voit laittaa lapsellesi pientä vä-
lipalaa mukaan. Ilmoittautuminen saman viikon kes-
kiviikkoon mennessä. Lisätietoja / ilmoittautumiset:  
Susanna Kairamo,  p. 044 3161 467 ja Anne-Mari Koivu, 
p. 044 7453 869.

Niemenrannan puistoperhekerho
tiistaisin klo 9.30–11 Tuurankujan leikkipuistossa.
Puistoperhekerho on isojen ja pienten yhteinen kokoon-
tumispaikka. Tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin ikä-
tovereihin ja vertaisiin. Vapaata leikkiä, seurustelua, 
kahvittelua ja liikunnallinen hartaus, sekä lauluhetki.
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Kerhotoimintaa alakoululaisille 
Tule mukaan kerhoilemaan yhdessä toisten kerholaisten 
ja kerhonohjaajien kanssa. Kerhot ovat maksuttomia. 
Ilmoittautuminen suoraan kerhopaikalla. 
Ohjaajina toimivat 16–18-vuotiaat 
kerhonohjaajakoulutuksen saaneet nuoret. 
Lisätiedot: Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi, 
p. 040 7451 469. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Pyhän Tuomaan kirkko (Mielikintie 3)
Maanantai klo 18–19 Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille 

Rajakylän seurakuntakoti (Ruiskukkatie 2)
Tiistai klo 14–16 TeeTupa 1.–6.-luokkalaisille 
Tiistai klo 17–18 Puuhakerho 2.–5.-luokkalaisille  

Palokan seurakuntakoti (Parkettiteie 3)
Maanantai klo 17–18 Puuhakerho 2.–5.-luokkalaisille

Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86)
Maanantai klo 18–19 1.–3.-luokkalaisten puuhakerho 
Tiistai klo 17–18 Alakoululaisten tyttöjen kerho

Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7)
Torstai klo 17–18 Puuhakerho 1.–3.-lk tytöille ja pojille  

Tuiran kirkko (Myllytie 5)
Tiistai klo 17–18 Puuhakerho 1.–3.–lk tytöille ja pojille
Torstai klo 18–19 Kerho 3.–6.-luokkalaisille  
Torstai klo 14–16 TeeTupa alakoululaisille 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 21.10. klo  
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 25.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, avustavat Pasi Ku-
rikka ja Anna-Leena Häkki-
nen, kanttori Tommi Hekka-
la. Avustaa Ynnin mieslaula-
jat. Herättäjän päivä ja  Ou-
lun seudun eteläpohjalaisten 
kirkkopyhä. Messun jälkeen 
voileipäkahvit ja seurat.
Messu su 25.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen ja diako-
niaopiskelija Maria Martti-
la, musiikkiavustajina Pertti 
Haipola, haitari ja Antti Kok-
ko, kitara, kanttori Anu Ar-
vola-Greus. Messussa laule-
taan Nuoren seurakunnan 
klassikkoveisuja. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Messu su 25.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Tarja Oja-Viirret, kanttori 
Anu Arvola-Greus.
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttori Tommi Hekkala.
Neulekirkko su 25.10. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Messu su 25.10. klo 15.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso, 
kanttori Peter Marosvari. 
Iltamessu su 25.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Anu Ojala, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 28.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttori Tomi Hei-
limo.
Viikkomessu ke 28.10. klo 
20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 22.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ke 21.10. klo 
9–13, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. 
Käsityökerho ke 21.10. klo 
15, Rajakylän srk-koti.
Olohuone 21.10 klo 16-18 
Tuiran kirkko. Helena ja Erk-
ki Vuoristo.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
21.10. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystä-
vänkammari.
Kaikille avoin 
raamattupii-
ri to 22.10. klo 
12.30, Tuiran 
kirkko, Sump-
pu. Vetäjä-
nä pastori Riitta 
Louhelainen ja Juk-
ka Kolmonen.  
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 22.10. klo 13–
14.30, Palokan palvelukes-
kus (Parkettitie 3). Lisätie-
toja: diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145. 
Eläkeläisten kerho to 22.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Seniorien laulupiiri to 22.10. 
klo 14, Tuiran kirkko. Laulam-
me yhteislauluina hengellisiä 
lauluja ja virsiä kanttori Kat-
ri Sippolan säestyksellä. Mu-
kana diakoni Sami Riipinen. 
Seniorien laulupiiri to 22.10. 
klo 14, Rajakylän srk-koti. 

Laulamme yhteislau-
luina hengellisiä 

lauluja ja virsiä 
kanttori Tommi 
Hekkalan säes-
tyksellä. 
Kaikille avoin 
raamattupii-

ri to 22.10. klo 
17, Rajakylän srk-

koti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Rohkeasti 

mukaan! 
Käsityökerho pe 23.10. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Puutyökerho ma 26.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.
Juttutupa 26.10. klo 10-11 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Juttutupa ma 26.10. klo 11, 
Koskelan srk-koti. Tule tapaa-
maan muita aamuhartauden 
ja kahvin kera sekä keskuste-
lemaan ajankohtaisista asi-
oista. Juttutupaan ovat kaik-
ki vähävaraiset, työttömät, ja 
eläkeläiset tervetulleita. Aa-
mukahvi on maksuton. Lisä-
tietoja eeva-marja.laitinen@
evl.fi.
Käsityökerho ma 26.10. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu.
Lähetyspiiri ma 26.10. klo 
14, Tuiran Palvelukeskus, 
Kangastie 1. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
27.10. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho toimii 
Pyhän Tuomaan kirkon kel-
larissa. Kellarin portaat löy-
tyvät ulkoa kun lähtee kirkon 
pääovelta oikealla.
Käsityökahvila ti 27.10. klo 
12, Koskelan srk-koti.  
TeeTupa ti 27.10. klo 14, Ra-
jakylän srk-koti. Alakoululai-
sille suunnattu TeeTupa. Lisä-

Juttutupa 
ma 26.10. klo 11, 

Koskelan 
seurakunta-

kodissa. 

 Herättäjän päivä ja 
Oulun seudun 

eteläpohjalaisten 
kirkkopyhä 

sunnuntaina 25.10. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Avustaa Ynnin mieslaulajat. 
Messun jälkeen voileipäkahvit ja seurat. 

Neulekirkko
sunnuntaina 25.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Messun toimittaa Anna-Leena Häkkinen
yhdessä käsityön ystävien kanssa,

saarna Anneli Kauppi.
Kastesukkien siunaaminen

adventtina alkavaa jakoa varten.
Koko jumalanpalveluksen ajan voi halutessaan 

neuloa tai tehdä muita käsitöitä. 
Tapahtumaan toivotaan mukaan myös kaikkia 

jotka ovat osallistuneet kastesukkien neulomiseen 
viimeisen vuoden aikana. 

Kirkkokahveilla on käsitöiden myyntinäyttely, 
josta voi ostaa lähetystyön hyväksi 

vaikkapa joululahjoja.

tiedot: Matti Ketola, matti.
ketola@evl.fi, 040 5747 069.
Miestenpiiri ti 27.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Niilo 
Pesonen.
Puutyökerho ke 28.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Käsityökerho ke 28.10. klo 
15, Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
28.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412 tai käymällä paikan 
päällä Tuiran kirkolla, Mylly-
tie 5. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Kouluikäisten lasten perheitten 

adventtileiri 
5.–6. joulukuuta Kiimingin Suvelassa   
Joulu on tulossa. Lähde etsimään lähestyvää 
joulutunnelmaa yhdessä toisten kanssa. 
Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu heikossa 
taloudellisessa tilanteessa oleville perheille 
Pateniemen ja Rajakylän alueella.
Leiri on osallistujille ilmainen. 
Leirin järjestävät yhteistyössä Tuiran seurakunta 
ja Pateniemen Lions-klubi.

Leirille ilmoittautumiset: 
pe 20.11. klo 10–15 ja ma 23.11. klo 12–15   
diakoni Sami Riipinen, p. 044 3161 412.

Mukana leirillä Tuiran seurakunnan työntekijät 
Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg ja Sami Riipinen.

W
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Olohuone 
keskiviikkona 28.10. klo 16–18  Tuiran kirkossa. 

Psykoterapeutti Riitta Launimaa ja 
psykologi Risto Launimaa alustavat aiheesta

Mistä voimavaroja pimeään syksyyn.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

SMenot Oulun seurakunnissa 21.–28.10.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 25.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gat-
hering for international people. Kaksikielinen pyhäkou-
lu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Iltakirkko su 25.10. klo 
18. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 17.–25.10. Sijaise-
na Juha Luokkala, p. 0400 
386 983.
Eläkeliitto ti 27.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Nuortenilta ti 27.10. klo 
17.30 Pulkkilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 28.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Herättäjän seurat ke 28.10. 
klo 19 Pyhännän srk-talos-
sa. Puhujana Matti Nuorala.

Kuollut: 
Helli Esteri Lehto e. 
Karjalainen 87 (Kestilä), 
Juha Matias Autio 77 
(Rantsila), 
Reijo Leo Jaakko 
Ansamaa 64 (Rantsila), 
Liisa Helena Laitinen 
e. Silvennoinen 62 
(Pulkkila), 
Aino Liisa Marjatta 
Rönkä e. Hyvärinen 59 
(Pyhäntä)

Erityisdiakonia
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 22.10. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Värik-
käiden keskustelujen lomassa juomme myös päiväkah-
vit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-ko-
din pihalla.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
22.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Eläkeläisten piiri jos-
sa kahvit, hartaus ja erilaista ohjelmaa sekä vierailijoita. 
Päiväpiirissä kerätään 2 € kahvimaksulla rahaa kuuron 
kummilapsen koulunkäynnin tukemiseen Tanzaniassa.
Lähetyspiiri ma 26.10. klo 14, Keskustan srk-talo. Arvon-
nan ja kahvirahan tuotolla tuetaan  kummilapsen kou-
lunkäyntiä Tanzanin kuurojenkoulussa.  

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 23.10. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Tavoiteryhmä ma 26.10. klo 10–12 Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille. 
Päihdetyöntekijän Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talossa. Olen 
käytettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai 
tellervo.kianto@evl.fi.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Seuraavan Luukas-
messun suunnit-
telu on käynnissä  
Facebookissa ryh-
mässä "Luukas-
messu". Anna pa-
lautetta ja ideoita! Luukas-messu on pe 6.11. klo 19, val-
mistelu alkaa klo 17.30 Pyhän Luukkaan kappelissa Yli-
opistokatu 7. Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä 
messu! Tervetuloa!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 28.10. klo 18, Isoka-
tu 17.
 
JÄRJESTÖT 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 21.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raamis. Oma Raamattu mukaan! 
OPKOn opiskelijailta la 24.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jotain olis kai tehtävä… – Opiskelijapaneeli. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 28.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Kerran ristillä… (osa 
2/3) Puhe Samuel Korhonen. 
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 29.10. klo 18, 
Helmillä, os. Koulukatu 41 as 11, Oulu. seurat. Siionin-
virsiä ja iltateetä. 

Diakoninen aamupala 
Tuiran kirkolla keskiviikkoisin klo 10–11. 

Maksuton aamupala työttömille ja vähävaraisille. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe 10–14, Nokelantie 
48 B, 90150 Oulu. Avoinna myös 
la 28.11. Astioita, kirjoja, levy-
jä, tauluja, koruja, kodintekstiile-
jä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit  
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 23.10. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Taiwanissa Laura ja Jukka Kääriäinen 
työskentelevät thailaisen maahanmuuttajien parissa ja 
teologisessa seminaarissa. Pasi Kurikka. 

Kirkkokuoron harjoitukset 
to 22.10. klo 17 kirkossa.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 22.10. klo 18 kirkossa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 25.10. klo 14.30 kirkossa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
27.10. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Ompeluseurat ke 28.10. klo 
18 Eeva Holmilla, Ojakuja 2. 
Kahvit ja arvontaa.
Ehtoollishartaus to 29.10. 
klo 14 Saarenkartanossa.

Eroneuvo-ilta
keskiviikkona 28.10. klo 18–20, 
Torikatu 28, Oulu (Nuorten Ystävien keskustoimisto) 

Illan aiheena on Ero, vanhemmuus ja lapsi. Alusta-
jana illassa on perheterapeutti Riitta Elomaa, Oulun 
kaupunki.
Eroneuvo on eronneille ja eroa harkitseville vanhem-
mille sekä heidän läheisilleen esim. isovanhemmille 
tarkoitettu kertaluontoinen matalan kynnyksen tilai-
suus. Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustelu jat-
kuu eron kokeneiden vanhempien kanssa ja ilta päät-
tyy asiantuntijan vetämään yhteenvetoon. Eroneu-
volla tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja van-
hempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen 
näkökulmaa ja tarpeita erotilanteessa.
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. Ei ennak-
koilmoittautumista
Lisätietoja: Nuorten Ystävät / Vanhempien Akatemia, 
Essi Niemi, p. 044 7341 435, essi.niemi@nuortenysta-
vat.fi. Lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä Kari Re-
kilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.  

Miesten eroilta 
tiistaina 27.10. klo 17–18.30 
Torikatu 28, Oulu (Nuorten Ystävien keskustoimisto) 

Mies – oletko eroamassa tai eronnut? 
Avointa keskustelua erosta miesten kesken 
pohdinnalla, onko ero helpotus vai järkytys.  
Tilaisuuden ovat avoimia ja maksuttomia. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoa: Lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi. 

TunneKuva-kurssi
Lähde tutustumaan omiin tunteisiin ja ajatusmaail-
maan kuvaharjoitusten avulla. 
Kurssin avulla voit päästä eroon kamerapelosta ja eri-
laisten harjoitteiden avulla myös kamera tulee tutuksi. 
Lopuksi kurssilaiset pääsevät tutustumaan valokuvaa-
ja Martu Väisäsen kehittämään TunneKuvaan ja saa-
vat muistoksi valokuvan itsestään.

Martu kertoo:
TunneKuvassa voidaan rauhallisessa ympäristössä tu-
tustua keskustelun avulla omiin salattuihinkin ajatuk-
siin, pelkoihin ja haaveisiin. Halutessa keskustelun ai-
kana tai sen jälkeen voidaan kuvata tunne kuvaksi. Ri-
koin TunneKuvassa valokuvaajan valtaa ja näin annoin 
kuvattavien itse valita tunteensa jonka haluavat tuo-
da esiin. Kysymys on luottamuksesta, siitä että saa-
daan aikaiseksi avoin dialogi kuvattavan ja kuvaajan 
välillä. Kuvaus on prosessi ja valmis kuva on vaan yksi 
osa prosessia. Prosessi perustuu luottamukseen, avoi-
meen dialogiin ja vapaaehtoisuuteen. Mitään pakkoa 
ei ole – määrität itse rajasi, jotka ylität!

Kurssille kannattaa ottaa oma kamera mukaan!

Kurssi toteutuu Oulujoen Pappilassa keskiviikkoisin 
marraskuussa ja huipentuu kokopäivätyöskentelyyn 
lauantaina 5.12. Kurssin päivämäärät:

keskiviikkona 4.11. klo 18–20.30
keskiviikkona 11.11. klo 18–20.30
keskiviikkona 18.11. klo 18–20.30
keskiviikkona 25.11. klo 18–20.30
lauantaina 5.12. klo 10–18

Hinta 50 euroa, sisältää lauan-
taina 5.12. salaattilounaan ja 
iltapäiväkahvin sekä prin-
tatun valokuvan muistok-
si kurssin päätyttyä. Kurssil-
le voidaan ottaa 12 ensin il-
moittautunutta.

Ilmoittautuminen ja lisätie-
dot:  valokuvaaja Martu Väi-
sänen, marjo@marjovaisa-
nen.fi

M
artu V

äisän
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Kirkkokuoron 
harjoitukset 
torstaina 22.10. klo 17
kirkossa.

w
w

w
.s

xc
.h

u



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 33  |  21.–28.10.2015

 

A
rk

is
to

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12*

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  21.–28.10.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

*Virasto suljettu syyslo-
maviikolla pe 23.10. Virasto 
avoinna ke 21.10. klo 9–14.

Päiväkerhoja ei ole syyslo-
maviikolla vko 43. Lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran pe 30.10. klo 12.30 ker-
hohuoneella. Joka kerral-
le on ilmoittauduttava erik-
seen. Ota yhteyttä Siljaan, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoituksia ei viikol-
la 43, muuten keskiviikkoisin 
18.30–20 srk-talossa. 
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 29.10 klo 10 srk-talos-
sa.
EU-ruokajako kirkkoherran-
virastossa (Toukolantie 3) to 
22.10. klo 12–17. Lue juttu s. 
4–5.
Raamattupiiri ti 27.10. klo 
18.30 srk-talossa, Apt.teot 
23.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 28.10. klo 14.
Operaatio joulun lapsi vie 
kenkälaatikkolahjoja Roma-
nian ja Moldovan köyhimpiin 
kyliin 2–14-v. lapsille. Toimi-
ta lahjasi virastolle pe 30.10. 
mennessä tai viimeistään ma 
2.11. käsityöiltaan. Lisätieto-
ja Marjolta, p. 045 6381 973.

Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö. 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala. Kanttorina Ulla Koskelo, 
avustaa lapsikuoro.

Sanajumalanpalvelus su 25.10. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo.

Rippikouluun ilmoittau-
tumisilta to 29.10. klo 16 
srk-talossa. Mukaan kaikki 
vuonna 2016 rippikouluun 
osallistuvat.
Käsityöilta ma 2.11. klo 17–
19 srk-talossa. Illan aikana 
voi tehdä omia käsitöitä ja 
myös pakkailla Joulun lapsi 
-lahjoja.
Tulossa: Pyhäinpäivän ilta-
kirkko la 31.10. klo 18 kirkos-
sa. Sytytämme kynttilät vii-

Seurakuntakerho to 22.10. 
klo 12 Pulkkilan srk-talos-
sa, to 22.10. klo 13 Rantsi-
lan ja to 22.10. klo 10 Kesti-
län srk-talossa (huom. päi-
vä!) ja 27.10. klo 12 myyjäis-
ten merkeissä Piippolan 
srk-talossa.
Perhekerho ma 
klo 10 Nuppu-
lassa, ke 28.10. 
klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja 
ke klo 10 Pulkki-
lan srk-talon ker-
hotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 
Kestilän kerhokodissa, to 
29.10. klo 10 ja klo 13 Nup-
pulassa, pe 30.10. klo 10 

kuoro ke 28.10. klo 18 srk-
kodissa. Pulkkila: Käsikellot 
ke 28.10. klo 9, kirkkokuoro 
to 29.10. klo 13.30 ja Stellat 
to 29.10. klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: To 29.10. vete-
raanikuoro klo 12, nuoriso-
kuoro klo 14.30, lapsikuoro 
klo 17.45 ja mieskuoro klo 
19 srk-talossa. Rantsila: Ke 
28.10. veteraanikuoro klo 
11 ja Stellat klo 15.15. srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 25.10. klo 19 ry:llä, 
Arttu Terho. Pulkkila: Raa-
mattuluokka ja nuortenil-
ta la 24.10. klo 19.30 ry:llä. 
Seurat ja julkaisutapahtu-
ma su 25.10. klo 13 ry:llä. 

Viikoittaiset kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30  kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14  Saarenkartanossa.
Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 srk-salissa ja kerhohuoneessa.

Kastettu: Petteri Johannes Mäkitalo

me pyhäinpäivän jälkeen Lu-
mijoen kirkkomaahan hau-
datuille.
Seurakunnalla on uu-
det nettisivut, osoitteessa  
lumijoenseurakunta.fi. Käy-
hän tutustumassa sivuihin 
ja anna palautetta. Lue jut-
tu s.7. 
Rauhanyhdistys: Su 25.10. 
klo 12 seurat ja ruokailu 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ti, 
ke ja to klo 17–18.30.

Mieskuoro
aloittaa torstaina 29.10. klo 19 
Pyhännän seurakuntatalossa.

 
Harjoitellaan joka toinen torstai. 

Miehet, nyt laulamaan kaikista kappeleista! 
Kuoroa johtaa Veijo Kinnunen, 

p. 040 8231 860.
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Miestenilta
perjantaina 23.10. klo 19 

Piippolan Jedun AVA-tilassa,
 joka löytyy asuntolan päästä. 

Rentoa yhdessäoloa ja makkaranpaistoa. 
Luvassa hyviä juttuja ja paljon naurua. 

Tervetuloa!
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa, pe 30.10. klo 10 ja klo 
13 Pyhännän srk-talon ker-
hotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-

lassa, ti klo 14.15. Kes-
tilän kerhokodis-

sa, ke 28.10. klo 
16.30 Piippo-
lan srk-kodis-
sa, to 29.10. klo 
15.30 Tavast-
kengän koulul-

la ja to 29.10. klo 
15.30 Hovin koulul-

la. Tyttökerho ma klo 
15 ja poikakerho ti 15 Nup-
pulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkko-

Pyhäntä: Seurat su 25.10. 
klo 16 ry:llä. Lauluseurat ke 
28.10. klo 18.30 Helena ja 
Arto Töllillä. Rantsila: Om-
peluseurat pe 23.10. klo 19 
ry:llä. Seurat su 25.10. klo 
13 ry:llä, Erkki Piri ja Pekka 
Marttila.

 

Diakoniamyyjäiset
tiistaina 27.10. klo 12 Piippolan seurakuntakodissa.

Myyjäisten jälkeen seurakuntakerho.

torstaina 29.10. klo 10.30 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Myytävänä herkullisia leivonnaisia!

EU-ruokajako 
torstaina 22.10. klo 12–17
kirkkoherranvirastossa.
Lue juttu s. 4–5.

Ystävän-
kammari 

ke 28.10. klo 10 
Kestilän 

seurakunta-
kodissa.

Tule laulamaan
radiojumalanpalvelukseen

Hailuodon kirkosta radioidaan Yle1 kanavalla suora 
lähetys jumalanpalveluksesta su 1.11. klo 10. 
Toivomme, että saamme kirkon penkit täyteen luoto-
laisia ja saamme virret kajahtamaan komeasti kirkos-
samme! 
Virsiharjoitukset juma-
lanpalvelusta varten 
pidetään pe 30.10. 
aamiaisen jälkeen 
klo 9.30 kirkossa. 
Kaikki rohkeasti 
mukaan!

Kyläjoulukalenterin 
valmistelu alkaa

Mukaan mahtuvat monenlaiset toteutukset. Esimer-
kiksi vanha pihapiiri, jota voi käydä katsomassa omaan 
tahtiin sen päivän ajan. Tai joku tehtävä, jonka voi käy-
dä tekemässä (kuten yhtenä vuonna Marttojen pipari-
purkkiarvaus). Tai mitä ikinä keksittekin. 
Nyt kaikenlaiset kalenteri-ideat rohkeasti käyttöön ja 
varaamaan päivää Kaisamarjalta (kaisamarja.stockell@
evl.fi tai p. 040 7430381). Seurakunnan nettisivulta 
voitte tarkistaa vapaat kalenteripäivät.
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Juuri nyt 
vapaaehtoistyössä etsitään: 

• Kierrätystorille apua perjantaiaamuiksi
• Ystäviä ikäihmisille

• Pakolaistoimintaan vapaaehtoisia

Jos löysit jotain itselle sopivaa, ota yhteyttä:
Limingan seurakunta, Marika Kamps, 
p. 044 7521 243, marika.kamps@evl.fi

Kastetut: Aatos Sulo Juhani Halunen, Aleksi Mikael Hau-
tala, Tinja Katariina Horsma, Eelis Heikki Juhani Paavola

Rukouspäivän Vesper la 
24.10. klo 17 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarai-
nen, kanttori Marjo Irjala.
Messu su 25.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Päivi 
Ollikainen, messudiako-
ni Leena Hintsala, kant-
tori Marjo Irjala. Musiikki-
avustus lauluryhmä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  21.–28.10.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
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 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.
Virasto kiinni 
ke 28.10.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 25.10. klo 10 kir-
kossa. Uskonpuhdistuk-
sen muistopäivä ja maa-
taloustuottajien kirkko-
pyhä. Toimittaa ja saar-
naa Marja-Liisa Hauta-
mäki, avustaa Aino Pies-
kä, kanttorina Hanna Kor-
ri, jumalanpalvelusryhmä-
nä Alatemmes. Messun 
jälkeen Niittypirtillä eh-
toollinen ja seurakunta-
talolla Maatalousnaisten 
ja MTK:n tarjoamana oh-
rapuuroa, puolukkasop-
paa ja nisukahvit.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 21.10. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljenty-
mishuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 21.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti 
klo 9.30–11 ke klo 9.30–11 ja 
pe klo 9.30–11 (perhepäivä-
hoitajien ja hoitolasten ryh-
mä). 
Tarvitsetko tilapäistä hoi-
toa lapsellesi? Lapsiparkki 

Kokkokankaan srk-keskuk-
sella ma 26.10. klo 9–11.30. 
Hinta 5 € / kerta, makse-
taan paikan päällä. Omat 
eväät mukaan. Varaa paik-
ka lapsellesi: Enni Ravander,   
p. 0400 279 881 ja Satu Ala-
luusua, p. 044 7790 037.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole to 22.10. Seurakun-
tapiiri to 22.10. klo 12 
Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirkkokuoro 
to 22.10. klo 
18 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.  
Oma Het-
ki -omaishoi-
tajaryhmä ti 
27.10. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Musiikkipainot-
teinen muistiryhmä kokoon-
tuu samanaikaisesti.
Hanna-rukousryhmä ti 
27.10. klo 18 Kirkonkylän srk-

kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
28.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Raamis ke 28.10. klo 18.

Kempeleen rauhan-
yhdistys: Koti-

seurat to 22.10. 
klo 18.30 itä-
puoli Haa-
pakoskella, 
Pirttikuja 4. 
Kirkkopyhä 

su 25.10. klo 
10 PKK. Seurat 

su 25.10. klo 16 
ry:llä. Sisarilta ke 

28.10. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 25.10. klo 13 ry:llä. 
Sisarilta ma 26.10. klo 18 
ry:lle.

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 23.10. klo 9 seurakun-
tatalolla. Aamupala tarjolla 
eurolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen. 
Lähetysvintti ma 26.10. klo 
12 Lähetysvintillä.
Niittypirtinkerho vanhus-
ten palvelutalos-
sa ma 26.10. klo 
13. Naapureista-
kin voi osallistua 
kerhoon! Muka-
na diakonissa Si-
nikka.
Perhekerho ti 
27.10. klo 9.30–11 
seurakuntatalolla. 
Pöytäteatteriesitys.
Siioninvirsiseurat ti 27.10. 
klo 18 Leena ja Tapani Lep-
päluodon kodissa, Myllyku-
ja 11.
Perhekerho ke 28.10. klo 

9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Diakoniatyönteki-
jä Ritva Sassali mukana ker-
hossa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 28.10. klo 12 seura-
kuntatalolla. Vanhan vaat-
teeni tarina. Ota halutessasi 
mukaan joku mieluisa vaate/ 
vaatekappale! Hartaus Mai-
sa-pappi.
Kuorot ke 28.10.: klo 17 Ce-
leste kirkossa ja Tähdet srk-

talolla, klo 18.30 Minka 
kirkossa ja Kirkko-

laulajat  srk-ta-
lolla.
Neulekahvi-
la ke 28.10. klo 
17.30 Lähetys-
vintillä. Voit tul-

la käsityön kans-
sa tai ilman. 

Partio: 19.–25.10. 
syyslomalla ei ole partioko-
kouksia. Markku Korhonen 
vuosilomalla. Ke 28.10. klo 
15–17 päivystys Partiotoimis-
tossa. Mafeking 2./15–16 klo 
18–20 Kotikololla, sekä erä-

EU-ruokajako 
liminkalaisille 
vähävaraisille

tiistaina 27.10. klo 15 alkaen, 
niin kauan kuin tavaraa riittää.

Limingan osuusmeijerillä, Meijerintie 4.

Limingan seurakunta ja SPR
Lue juttu s.4–5.

Kastettu: 
Ahti Samppa Eemeli 
Ahola, Aapo Veli Viljami 
Niskanen
Kuollut: Martta Annikki 
Saarela 75

Hengähdä hetkeksi 
Paavalin ja Apostolien tekojen seurassa 
13.–15.11. Leirikeskus Luurinmutkassa
Vietä rentouttava viikonloppu hiljentymällä luonnon 
rauhassa. Ohjelmassa mm. Raamattutyöskentelyä, le-
poa ja hiljentymistä. Leirin hinta 70 e. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.11. mennessä  
p. 040 7790 367 / Soile.
Hän sanoi heille: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen 
paikkaan, niin saatte levähtää.” (Mark. 6:31)

Joulun lapsi 
-keräyksessä 

kootaan joululahjapa-
ketteja Romanian lapsil-

le. Pakettien laatikoita ja 
kokoamisohjeita on saa-

tavilla Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon aulassa. Valmiiksi 

koottuja paketteja voi toimit-
taa kirkon aulaan aina messun yh-

teydessä 18.10.–8.11. välisenä aikana. Kirkos-
ta ne toimitetaan valtakunnallisiin keräyspisteisiin. Li-
sätietoja voi kysyä lähetystyön koordinaattorilta.

Ruokapankki Manna 
tiistaisin klo 17–19 (tai niin kauan kuin ruokaa riittää) 
Kirkonkylän seurakuntakodilla (Tiilitie 1) ja Asukastu-
valla (Honkasentie 11). Ruokakasseja jaetaan vähäva-
raisille. Järj. Kempeleen seurakunta ja MLL
Lue juttu s. 4–5.

Syyslomaviikolla 
19.–23.10. 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja, 

eikä varhaisnuorten 
kerhoja ja 
kuoroa.

partioluokan koulutus klo 
20–20.30. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Pe 23.10. 
klo 18.30 myyjäiset ja grilli-
ilta ry:llä. La 24.10. klo 18.30 
raamattuluokka (5.–6.) ry:llä. 
Su 25.10. klo 12 pyhäkoulut 
ja klo 16 seurat ja julkaisuil-
ta ry:llä. Ke 28.10. klo 19 sisa-
rilta ry:llä. To 29.10. klo 10.30 
perhekerho ry:llä.

Seurakuntaretki eläkeläisille 
torstaina 26.11. klo 9–15 Ouluun

Aamukaffittelua torinrannassa. Osallistutaan Seniori-
soppa-toivekonserttiin suurella näyttämöllä.
Solisteina mm. Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen. 
Shoppailua KodinAnttilassa ja lähistöllä (esim. Palje-
kirppiksellä) haluttaessa.
Ilmoittautuminen 9.11. mennessä lippuvarauksen 
vuoksi (35 lippua) p. 044 7521 226 / Ilmonen.
Alustava hinta 25 €.

Aamupuuro 
ja ruokajakelu 
pe 23.10. klo 9 
seurakunta-

talolla.

Yhteinen 
olohuone 

Millainen olisi seurakunnan yhteinen olohuone, 
jonne voisi tulle piipahtamaan tai viipymään 
pidemmäksi aikaa? Mitä sinä haluaisit olohuoneessa 
olevan? Mitä siellä pitäisi voida tehdä? 
Tule ideoimaan uutta tilaa, joka olisi seurakuntalais-
ten käytössä Keskustan seurakuntatalolla. Kokoon-
numme ke 28.10. klo 18 Keskustan seurakuntatalon 
saliin.  Lisätietoja: Minna Sorvala, p. 040 7797 705.

Yhteinen 
olohuone
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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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Messu su 25.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Timo Ustjugov. 
Maa- ja kotitalousnais-
ten 70-vuotisjuhlan mes-
su, jonka jälkeen ruokai-
lu ja juhla seurakuntata-
lossa.

klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa (ei 21.10.), Marja 
Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 22.10. klo 11 kappelis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 27.10. klo 12 rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
27.10. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.  
EU-ruoan jako ke 
28.10. klo 12–17 (tai 
niin kauan kuin 
tavaraa riittää) 
seurakuntatalon 
alakerran nuori-
sotilassa. 
Hartaus ke 28.10. 
klo 13.30 Laurinko-
dissa ja klo 14 Matin-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke  
28.10. klo 14 Koivu- ja Täh-
tikodeissa, Jouni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-

Messu su 25.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Messu su 25.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Liiti, saar-
na Matti Laurila, kantto-
ri Anu Kanerva-aho. Mes-
sun jälkeen Matti Laurila 
kertoo ajankohtaista kirk-
kojen kasvusta maailmas-
sa, lähikuvassa Tansania.

Keskipäivänkerho ke 21.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Leena Leskelä, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ke 21.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 

talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 28.10. klo 10.30 
päiväkuoron harjoitus seura-
kuntatalossa.
Lapset / perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa se-
kä to klo 10–12 Laitasaaren  
rukoushuoneella. Perjantai-
sin klo 9 perhekerho Kylmä-
länkylän kappelissa, yhteys-
henkilönä Mirka Lepistö,  

p. 045 8887 071. 
Nuoret / rippikou-

lut: Viikolla 43 ei 
ole nuorten toi-
mintaa. 
Laitasaaren ru-
koushuone: Aa-

murukous maa-
nantaisin klo 6.30. 

Perhekerho torstaisin 
klo 10–12 (ei 22.10.). Seura-
kuntapiiri ti 27.10. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 25.10. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila Hoppa, Korivaara 
Kalliokoski, Pälli Lyytikäinen, 
Suokylä K. Keränen. Klo 14 

Ruokakassien 
jakelu 

vähävaraisille 
ma  klo 10–11 

seurakuntatalon 
alakerrassa. 

Kastettu: Venla Eija 
Evelin Heinonen

RaaTuu ke 21.10. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Ehtoollishartaus pe 23.10. 
klo 13.30 Lepolassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 27.10. klo 15 Pappi-
lassa.
Keskustelu- ja raamattuil-
ta ti 27.10. klo 18–19.30 Tyr-
nävän kirkon sakastissa. ”Sa-
kastissa puhutaan"… armos-
ta, mukana Salme Kinnunen. 
Tule mukaan iltaan keskuste-
lemaan tai kuuntelemaan!

Talvirippikoulun aloitus ke 
28.10. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Seurojentalolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 24.10. klo 16 Ala-
järven ry:llä. Seurat ja SRK:n 
julkaisujen ilta su 25.10. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja SRK:n julkaisu-
jen esittely su 25.10. klo 13 
ry:llä. Sisarilta ma 26.10. klo 
18 ry:llä.

Kastettu: Niina 
Sofia Laurila, Vivian 
Fiona Charlotte Laurila
Avioliittoon vihitty: 
Panu Ilmari Pietiläinen ja 
Annika Emilia Nevala

Tyrnävän seurakunta järjestää

SURURYHMÄN
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti 
läpi niitä tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita 
läheisen ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä torstaina alkaen 5.11.
Kellonaika pyritään sopimaan kaikille 
ryhmäläisille sopivaksi. Vetäjinä toimivat vs. kirkko-
herra Outi Pohjanen ja diakoni Riitta Pesonen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.10. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.

Matka Maata näkyvissä 
-festareille 13.–14.11. Turkuun

Euroopan suurin kristillinen nuorten viikonlopputapah-
tuma! Osallistu huikeille gospel -festareille! Retki teh-
dään yhdessä Iin seurakunnan nuorten kanssa. 
Osallistumismaksu 60 €  (sis. matkat, koulumajoituksen, 
pääsylipun ja ruokailut festarialueella, sekä yhden ruo-
kailun meno- ja paluumatkalla).
Sitovat ilmoittautumiset 25.10. mennessä: johanna.
rantala@evl.fi tai 044 7372 632. Ilmoita samalla ruoka-
aineallergiat, erityisruokavaliot, yhteystietosi ja huolta-
jan yhteystiedot. Ilmoittautumisen päätyttyä saat ko-
tiin retkikirjeen, josta löytyy tietoa yhteisistä pelisään-
nöistä ja aikataulusta. 
Huomioithan sen, että retkelle lähdetään jo varhain 
perjantaiaamulla ja paluu on TODELLA myöhään sun-
nuntaina! Lisätietoja Jossulta.

Seurakuntakerhon retki 
tiistaina 3.11. Rokuan kuntokeskukseen.
Lähtö klo 9 Tyrnävän seurakuntatalolta ja paluu n. klo 
16.30. Perillä yhteinen tuolijumppa, ruokailu, ulkoilua 
ja lopuksi nokipannukahvit kodalla.
Osallistumismaksu 30 € / kerholainen ja 40 € / ei kerho-
lainen sisältää kyydin, ruokailun, kahvin ja ohjelman. 
Ilmoittautumiset 27.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 044 7372 610.

W. A. Mozartin 
    Requiem KV 626 
lauantaina 31.10. Oulun tuomiokirkossa. 

Requiem esitetään Pyhäinpäivän iltana 
kaksi kertaa; klo 20 ja klo 22. 
Konsertin kesto on n. 1 tunti. 
Muhoksen seurakunnan kamarikuoro ja 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oulunsalo Ensemble, konserttimestarina 
Sinikka Ala-Leppilampi. Kuorojen valmennus 
Ossi Kajava ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Musiikin johto Ossi Kajava. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 euroa,  tuntia ennen kirkon 
pääovelta. 
Käsiohjelmia saatavana ennakkoon Muhoksen 
kirkkoherranvirastosta.

seurat terveyskeskuksessa ja 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 26.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
27.10. klo 13 lauluseurakerho 
Heikkilällä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 25.10. klo 12 pyhä-

koulut: Hyrkki Räisänen, Lai-
tasaari Carlson, Huovila Vat-
jus. Klo 17 seurat Muhoksen 
seurakuntatalossa. Ti 27.10. 
klo 13 lauluseurakerho Heik-
kilällä.

Miesten ilta 
tiistaina 3.11. klo 18.30 
Koortilassa.

Mukana Rainer Väänänen, 
Ossi Kajava ja Jouni Heikkinen, 
laulua Anne Ranta.
Ohjelmassa myös iltapala, 
makkaranpaistoa ja saunomista!
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Tyrnävän seurakunnan 
kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi 

opiskelija-avustukset
Avustuksia on myönnetty kristillisissä oppilaitoksis-
sa tai kirkon virkaan opiskeleville Tyrnävän seurakun-
nan jäsenille. Avustuksen suuruus on ollut 150 euroa. 
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee lähet-
tää 4.11.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Mankilan-
tie 1, 91800 Tyrnävä. Hakemuksiin tulee liittää opiske-
lutodistus.



20 Rauhan Tervehdys  |  Nro 33  |  21.–28.10.2015

Olen milteipä iloinen, 
etten ole enää papin vi-
rassa. Ainakaan kirk-
koherraksi en haluaisi. 

Tämä johtunee osin ikään-
tymisestä mutta ennen kaikkea 
asiaintilasta kirkossa. 

Yhä enemmän vastaan tu-
lee asioita, jotka ruopaisevat 
sisintäni. Seuraava menee aina 
edellistä syvemmälle.   

En kannattanut naispappe-
utta. Kun se kuitenkin tuli, en 
kokenut sitä omaksi ongelmak-
seni. Lähes 2000 vuoden virka-
käsityksen romuttamisen pe-
rustelut olivat enemmän yleis-
inhimilliset kuin teologiset. 

Negatiivinen suhtautumi-
nen perinteisessä virkakäsityk-
sessä pysyttäytyviin oli mieles-
täni pahinta. Samalla pintaan 
nousi vanhauskoisten käsite. Se 
sai tehtäväkseen kuvata jarru-
miehinä apostolien ajoilta asti 
varsin keskeisiin kirkon perin-
teisiin sitoutuneita. 

Nyt asialistalla on sukupuo-
lineutraali avioliitto. Homou-
delle ollaan hankkimassa kir-

kollisella vihkimyksellä korkein 
mahdollinen kahden ihmisen 
suhdetta merkitsevä status. 

Jumalan luomisjärjestyk-
sen mukaan aviosuhteen yti-
messä ovat lapset, joissa toteu-
tuvat Jeesuksen sanat puolisoi-
den tulemisesta yhdeksi lihak-
si. Raamattua sukupuolineut-
raalille avioliitolle ei löydy kyl-
lä hakemallakaan, vaikka sen 
torjumisesta puhutaan jopa ri-
koksena ihmisyyttä vastaan.

Edellisiäkin kovemmin ko-
lahti uutinen Kirkkohallituk-
sen päätöksestä kieltää seu-
rakuntia viettämästä vuonna 
2017 uskonpuhdistuksen juh-

lavuotta kaikkien oppimalla ja 
ymmärtämällä nimellä omal-
la kielellä. 

Tällainen kielto ei kyl-
lä kuulune Kirkkohallituksen 
toimivaltuuksiin, mutta kaik-
kea yllättäväähän kirkossa voi 
tapahtua. Myöhemmin kerrot-
tiin kysymyksessä olleen suo-
situksen. 

Suosituksesta huolimatta 
Martti Lutheria ja uskonpuh-
distusta pitäisi juhlia niin, et-
tä jokainen Matti ja Maija Kir-
kossakävijä voi kokea juhlan 
omakseen. 

Uskonpuhdistukseen liittyi 
kirkkolatinan korvautuminen 
omalla kielellä. Onneksi kirk-
kovuoteen kuuluu uskonpuh-
distuksen muistopäivä. Silloin 
ilman ensimmäisenkään sivis-
tyssanan tuntemista monessa 
jumalanpalveluksessa voi vei-
sata sydämen pohjasta Jumala 
ompi linnamme -virttä. 

HEIKKI LANTTO
Professori, dos., pastori

Tuntemuksia kirkosta

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Jos olisin antanut kaikkien 
elämäni virheiden tai vää-
rien valintojen lannistaa, 

istuisin edelleen tukevasti ahteri syvällä rapakossa ja oli-
sin luovuttanut aikaa sitten. 

Kaikki ne valinnat tuntuivat silloin hyviltä vaihtoeh-
doilta, ongelmia ei halunnut myöntää, tai ne tuntuivat 
voitettavissa olevilta ja ratkaisut toimivilta. 

Mutta eihän se niin mennyt. Vei aikansa, vei vuosia 
tajuta, että ei auta kuin lyödä kämmenet sotkeutumisen 
uhalla tukevasti rapakonpohjalle, nostaa ahteri kohti au-
rinkoa ja uskoa siihen, että kyllä minä selviän tästä. 

Ja mistä kaikesta sitä onkaan selvitty! 
Oppirahoja on maksettu karvaasti, mutta parasta on, 

että tänä päivänä voin todeta, että se ei ollut turhaa. Olen 
oppinut virheistäni.

Ja mikä tärkeintä, tiedän olevani vahvempi kuin luu-
linkaan. 

Sen kun aina muistaisi, että elämässä ei tarvitse selvi-
tä kuin hetki, yksi pieni minuutti kerrallaan eteenpäin. 

 

Liekö elämän karikot opettaneet katsomaan elämää ja 
eri vaihtoehtoja niin sanottuna sliding doors -versio-
na. Nyt osaan paremmin nähdä valintojeni lopputu-

lokset ennakkoon tai osaan ainakin arvioida faktojen va-
lossa, mikä olisi arvioitu lopputulos. 

Voin katsoa, miltä elämäni näyttäisi, jos ”vedän kalsa-
rit puolitankoon” tai tartun asioihin uudella asenteella. 

Hyvällä mielikuvituksella kun olen siunattu, päässä-
ni kulkee hauskoja elokuvia elämäni eri vaihtoehdois-
ta. Voin sanoa muillekin, että kannattaa kokeilla katsoa 
omaa elämäänsä elokuvan muodossa. Silloin voi arvioi-
da, mihin eri vaihtoehdot veisivät. 

 

Syksyn kylmetessä itsestään selvä asia saa minut ilah-
tumaan suunnattomasti. Osaatkohan edes arvata, 
kuinka tylsä ja arkinen juttu voi tehdä minut iloi-

seksi? 
On mahtavaa, kun saa lähteä ja palata päivän askareil-

ta lämpimään kotiin. Ei tarvitse pelätä, että tuuli repii ka-
ton irti tai ikkunasta vetää niin paljon, että ikkunalaudal-
la säilyy maitopurkit viileänä. 

Ei, saan vääntää hanikasta juu-
ri sellaista lämpöä kuin 
kaipaan. Talvea odotel-
lessa, kotona lämpi-
mässä, tuulelta ja sa-
teelta suojassa. 

Joskus jopa soh-
valla.

ANNELI 
NIEMINEN
Oulun 
tuomiokirkkoseu-
rakunnan 
lähetyssihteeri, 
vapaaehtoistyön 
koordinaattori
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Tiedän olevani 
vahvempi kuin 
luulinkaan. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita.

Homoudelle ollaan 
hankkimassa 
kirkollisella 
vihkimyksellä korkein 
mahdollinen kahden 
ihmisen suhdetta 
merkitsevä status. 

Mitä tärkeää olet 
oppinut isäl-
täsi? Millaisia 
neuvoja elä-

män varrelle olet saanut 
isoisältäsi? Minkälaisia 
asioita teette yhdessä?

Jos itse olet isä tai isoisä, 
mitkä ovat sinulle isänä tai vaa-
rina olemisen tähtihetkiä? Mil-
lainen on hyvä isä?

Rauhan Tervehdys pyytää isien 
ja lasten kokemuksia isyydestä ja 
isovanhemmuudesta. Ajatuksia 
voidaan käyttää jutunteon taus-
tatietona tai osana julkaistavaa 
juttua.

Toimitus tarvitsee tietoon-
sa nimesi ja yhteystietosi, vaikka 
voitkin halutessasi olla mukana 
myös nimimerkillä. 

Liitä tällöin mukaan nimi-
merkki esimerkiksi tyyliin Isoisä 

Pappa hoitaa homman! Iskä on paras!

68 v. Tyrnävä tai Tytär 32 v. Oulu.
Voit laittaa viestiä sähköpos-

titse (toimitus@rauhanterveh-
dys.fi) tai vastata nettisivujemme 
palautelomakkeen kautta (www.

rauhantervehdys.fi/palaute). 
Vastaathan 29. lokakuuta  

mennessä. Kiitos avustasi!

TOIMITUS

Auta 
toimitusta

jutun- 
teossa!
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