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Vastentahtoinen 
kirkonperustaja

Martti Luther aloitti vallankumouksensa pian 500 vuotta sitten julkaisemalla 95 teesiään. 
Luther ei halunnut perustaa uutta kirkkoa vaan uudistaa katolisista kirkkoa. 
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Lastenohjaaja sai hellyttävän halauksen   » 24

Kotimaahan jäävä 
apu herättää 
antamaan
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Kirkko lähti 
muutoksien tielle
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Ari-Pekka Metson 
vaalisaarna kuullaan 
sunnuntaina 
tuomiokirkossa 
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Jenni Nissinen 
oli kiinnostunut 
trampoliinista 
Hintan 
iltaperhekahvilassa
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Pääkirjoitus

Raikasta 
luettavaa

Määräaikaisia työsuhteita ja nuoria 
kiintiöpaikoilla päättäjiksi – muun muassa 

näin kirkko uudistuu

Kirkko aikoo piirtää omaa 
tulevaisuuttaan uusik-
si. Jotta seurakunnat pys-
tyisivät vastamaan edessä 

oleviin haasteisiin, tarvitaan mer-
kittäviä uudistuksia, toteaa kir-
kon tulevaisuuskomitea omassa 
mietinnössään. 

Komitea julkaisi viime viikol-
la muutosesityksensä. Niitä käsit-
telee kahden viikon päästä kirkon 
korkein päättävä elin, kirkollisko-
kous.

Seurakuntalaiset eivät
ole vain työn kohde
Eri yhteiskunnan alojen asian-
tuntijoista koostuva komitea ko-
rostaa tärkeimpänä uudistuksena 
seurakunnissa siirtymisen pois 
työntekijäkeskeisyydestä. 

Kirkoista tulee kehittää kes-
kuksia, jonne seurakuntalaiset 

voivat kokoontua, vaatii 13-hen-
kinen komitea, johon kuuluu 
muun muassa Sydänliiton pää-
sihteeri Tuija Brax, tulevaisuus-
tutkija Ilkka Halava, Helsingin 
Sanomien entinen päätoimittaja 
Reetta Meriläinen sekä yrittäjä, 
tietokirjailija Paula Kirjavainen. 

Puheenjohtajana on iiläinen 
laamanni, kirkolliskokousedus-
taja Antti Savela.

Tämä joukko uskoo, että työ-
kulttuuria kirkossa kehittäisi 
muun muassa se, jos kirkolliset 
johtajat siirtyisivät määräaikai-
siin työsuhteisiin ja nuorilla oli-
si kiintiöpaikkoja seurakuntien 
hallinnossa ja kirkolliskokouk-
sessa.  

Mitä kaikkea kirkko 
voisikaan tehdä!
Helsingin yhteisen kirkkoval-

tuuston puheenjohtaja, kirjaili-
ja Kaisa Raittila näkee muutos-
esityksistä olennaisimpana juuri 
työkulttuurin muutoksen seura-
kunnissa. 

Hän pitää tärkeänä sitä, et-
tä kirkossa lakattaisiin mietti-
mästä, mitä se ei voi tehdä julkis- 
oikeudellisena yhteisönä tai esi-
merkiksi kirkkolain ja -järjestyk-
sen takia. 

Merkityksellistä on ryh-
tyä rohkeasti kokeilemaan, mi-
tä kaikkea voimme, Raittila ko-
rostaa. 

– Esimerkkinä tästä on turva-
paikanhakijoiden tulva: kirkois-
ta, joita paloturvallisuus-, työ-
aika- tai muista sopivuussyistä ei 
ole pidetty mahdollisina hätäma-
joituspaikkoina, tuli sellaisia ihan 
vain avaamalla ovet ja nostamalla 
lattioille patjoja.

Kirkko on aina osannut tehdä hienoja suun-

nitelmia paperilla. Taas on saatu aikaan yksi 

sellainen: kirkon tulevaisuuskomitean mie-

tintö. 

Tällä kertaa voi toivoa erityisen hartaasti, että 

moni tähän mietintöön huolella sorvatuista ideois-

ta otetaan vakavasti. 

Mietinnön yksi keskeisimmistä lähtökohdista liit-

tyy siihen, että kirkon jäsenmäärä vähenee ja sillä 

on yhä vähemmän rahaa työntekijöiden palkkaami-

seen. On siis siirryttävä pois työntekijäkeskisyydestä 

silloin, kun sen voi tehdä vielä hallitusti. 

Aivan näin mietintö ei asiaa ilmaise, mutta vanha 

totuus on, että pakko on hyvä kannustin. 

Henkilöstöön halutaan myös muita muutoksia. 

Mietintö kannustaa virkojen sijaan solmimaan työ-

sopimussuhteita, vahvistamaan johtajien osaamis-

ta ja harkitsemaan heidän kohdallaan määräaikai-

sia työsuhteita. 

Kirkolliskokouksen uudistamistarvetta mietintö 

pohtii myös hyvin konkreettises-

ti. Kirkolliskokous on kirkon edus-

kunnaksi kutsuttu päätöksente-

koelin, jossa monimutkaisen pro-

sessin tuloksena kokoon kasattu 

eripurainen porukka käy loput-

tomia väittelyitä eikä saa linjauk-

sia aikaan juuri mistään kristillistä uskoa sivuavasta. 

Komitea esittää tälle instanssille monia konkreet-

tisia korjaamisehdotuksia, kuten käsiteltävien asi-

oiden vähentäminen, mutta ennen kaikkea määrä-

enemmistövaatimuksen muuttaminen. 

Kirkolliskokouksessa edellytetty kolmen neljäs-

osan määräenemmistövaade on komitean mie-

tinnön mukaan kohtuuton verrattuna esimerkiksi 

perustuslain muutokseen. Siitä Suomen eduskunta 

selviää vähemmällä yksimielisyydellä. 

Tulevaisuuskomitean mietintö on raikasta luet-

tavaa. Hieman jää harmittamaan, että 

sen jäsenten syntymävuodet pal-

jastavat joukon painottuvan 

vahvasti keski-ikään paria 

poikkeusta lukuun otta-

matta. 

Onneksi asiantunti-

joina on käytetty iäl-

tään vaihtelevampaa 

joukkoa. 

Pakko 
on hyvä 
kannustin.

Vastarannan Kiiski 

Uudistustyö 
alkoi

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Armahtakaa!
Kolumni

Olen lukenut elämäni ai-
kana paljon venäläistä 
kirjallisuutta. Suuren 
venäläisen kirjailijan 

Dostojevskin romaaneista on 
jäänyt kaikumaan pääkoppaa-
ni pelonsekainen huuto: ”Ar-
mahtakaa!” 

Tämän huudon esittäjällä 
oli pelko omasta kohtalostaan. 
Hän eli autoritäärisessä yhteis-
kunnassa. Usein pyyntö tuotti 
tuloksen, mutta joskus armah-
dusta ei suotu. Päähenkilö me-
netti rahansa tai vapautensa.

Kyky armahtaa itseään ja lä-
himmäistä on tärkeimpiä inhi-

millisyyden mittareita. Olem-
meko asenteeltamme lempeitä 
vai tuomitsevia? 

Suomi sai eräässä tutkimuk-
sessa kuudenneksi kehnoimmat 
empatiapisteet, kun vertailus-
sa oli 63 maata. Vastaajia oli yli 
100 000.

Miksi emme osaa asettua toi-
nen toisemme asemaan? Psyko-
logit, vastaisitteko?

Suomalaisista on sanottu: 
juurihan me tulimme metsästä. 
Tämä pitää varmaan osaltaan 
paikkansa. Toki nuoret ovat 
globaaleja ja etsivät elämyk-
siä. Oma veljeni on parhaillaan 

Sloveniassa vaihto-oppilaana. 
Muutaman viikon aikana hän 
on käynyt monissa Välimeren 
maissa. 

Empatiakykyä karttuu kuin 
huomaamatta eri kulttuureja 
kohdatessa. Suomalaiset ovat-
kin alle sata vuotta kestäneen 
historiansa aikana vauhdilla 
globalisoitumassa. Silti olem-
me kaukana vanhojen sivistys-
maiden tasosta. 

Uskonpuhdistus oli meil-
lä eräs tärkeä sivistyksen tuoja. 
Näinä päivinä saammekin aloi-
tella reformaation 500-vuotis-
juhlavuotta.

Jumalan suurin armahdus 
tapahtui hänen Poikansa Jee-
suksen Kristuksen kautta. Hän 
vuodatti viattoman verensä, jot-
ta meitä armahdettaisiin ja jotta 
saisimme uskoa synnit anteeksi 
hänen nimessään ja veressään. 

”Ikuisen henkensä voimalla 
hän on antanut itsensä virheet-
tömänä uhrina Jumalalle, ja hä-
nen verensä puhdistaa meidän 
omantuntomme kuoleman te-
oista, niin että voimme palvel-
la elävää Jumalaa.” Hepr. 9:14.

Merkityksellistä on 
ryhtyä rohkeasti 
kokeilemaan, mitä 
kaikkea voimme.

Kaisa Raittila

Elina Kemppainen, Pekka Asikainen (kuvat ylhäällä), Tuula Tervonen ja Kaisa Raittila tutustuivat Rauhan Tervehdyksen pyynnöstä kirkon tulevaisuuskomitean uudistusehdotuksiin. He kaikki tuntevat kirkon hyvin. 
Kemppainen, Raittila ja Tervonen toimivat luottamushenkilöinä ja Asikainen on ollut töissä muun muassa kirkkohallituksessa ja Oulun hiippakunnassa.

PEKKA TUOMIKOSKI
Raahen seurakunnan kappalainen

Nuorten osallistuminen
kiireellistä
Oulun seurakuntien luottamus-
henkilö, oulunsalolainen Tuula 
Tervonen pitää komitean ehdo-
tuksia oikeansuuntaisina. Eten-
kin nuorten vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen on ehdotto-
masti vietävä läpi nopeasti, hän 
sanoo.  

– Uudistuksista hyötyvät sekä 
nuoret että varttuneet seurakun-
talaiset. 

Tervonen kysyy, pitäisikö kir-
kon uudistamisessa ottaa huo-
mioon myös maailmanlaajuiset 
haasteet, kuten ympäristö- ja pa-
kolaisongelmat. 

Se, mitä tapahtuu maailmal-

la, vaikuttaa kirkon toimintaan 
Suomessa.

Hallintoa
keveämmäksi
Oululainen pastori Pekka Asi-
kainen kiittää komiteaa siitä, et-
tä se kiinnittää huomion kirkon 
keskushallinnon kehittämiseen.  

Oulun Diakonissalaitoksen 
diakoniajohtajana työskentele-
vä Asikainen perää sitä, että kir-
kon keskushallinnon pitäisi voi-
da palvella seurakuntia nykyistä 
paremmin. 

Kirkkohallitus Helsingissä 
hoitaa tällä hetkellä kirkon yh-
teistä hallintoa, taloutta ja toi-
mintaa. Asikainen olisi valmis 

antamaan vastuuta kirkon ke-
hittämistyöstä uudelle, komitean 
mietinnössä mainitulle Kirkon 
kehittämispalveluille. 

– Toisena vaihtoehtona on 
seurakuntataustaisten järjestö-
jen valtuuttaminen kehittämään 
kirkon työtä. Esimerkiksi diako-
niassa sitä voisi tehdä Kirkkopal-
velut ja lähetystyössä Suomen Lä-
hetysseura. 

Valmiutta reagoida
olisi löydyttävä
Kirkon organisaatioiden, kuten 
seurakuntien ja kirkkohallituk-
sen, muuttamista aiempaa jous-
tavimmiksi perää myös kuusa-
molainen kirkolliskokousedusta-

ja Elina Kemppainen. 
– Kyse ei ole pelkästä päivit-

tämisestä vaan tarvetta on isom-
paan muutokseen. Kirkon orga-
nisaatiosta voitaisiin rakentaa ke-
vyempiä, reagointikykyisempiä ja 
joustavampia. 

Kemppainen näkee uudistus-
työn tavoitteeksi kirkon, jossa oli-
si aiempaa korostuneempana seu-
rakuntalaisten osallistuminen.

– Ettei nähtäisi seurakunta-
laisia enää niinkään toiminnan 
kohteina, vaan että koko poruk-
ka on sama kuin seurakunta, hän 
toistaa myös komitean tavoitteen.

RIITTA HIRVONEN

– Työkulttuurin muutosta voi-
daan auttaa mietinnön ehdotuk-
silla, kuten muuttamalla tehtäviä 
määräaikaisiksi, mutta nopeam-
pi apu saadaan nykyisiä työnku-
via hiomalla. 

Ku va t :  Pe k ka H e l i n ,  H e l i  Väy r y n e n ,  O u lu n s e u ra ku nna t ,  R i i t t a  H i r vo n e n

nämä kuvat + grafiikka ok

Mitä uudistusta kiirehtisit?
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Muut mediat
Sen osaan sanoa, että maailma täysin 
ilman kärsimystä olisi erikoinen. Kukaan 
ei vanhetessaan heikkenisi, mitkään 
luonnonolot eivät koskaan voisi vahingoittaa 
yhtäkään ihmistä, yksikään eläin ei söisi 
toista eikä yhdessäkään kukassa olisi pistäviä 
piikkejä. 
    Olisimme vahingoittumattomia ja kaiketi 
myös kuolemattomia.
    Sellainen maailma olisi jopa enemmän 
kuin paratiisi, josta ihmiskunta karkotettiin. 
Se olisi Taivas.
    Ehkä kärsimyksen ongelman vastaus – tai 
ainakin lohdutus – on juuri siinä: Jumalaan 
uskovaa todella odottaa toivomamme 
maailma ilman kärsimystä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho  
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 13.10.  

Oulun Tuomiokirkkoseu-
rakunnan uusi kirkko-
herra valitaan 13. mar-
raskuuta. Ehdolle on 

asetettu Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä, Oulujoen kirk-
koherra Satu Saarinen ja Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen Ari-Pekka Metso.

Rauhan Tervehdyksen pyyn-
nöstä kukin ehdokas on valinnut 
itseään kuvaavan valokuvan se-
kä kertoo, kuinka valmistautuu 
saarnan pitoon. 

Kolmantena kokemuksistaan 
kertoo Ari-Pekka Metso, joka 
antaa vaalinäytteensä sunnun-
taina 30.10. kello 10 Oulun tuo-
miokirkossa. Valitsemastaan ku-
vasta hän kertoo näin: 

"Kuva on otettu kiireettö-
mällä retkellä Hailuodossa kau-
an sitten. Ajallinen elämä aartei-

tietoisia nuoria naisia. Tuntuu, että 
nykymaailma on nuorille ja nuo-
rille aikuisille paljon vaativampi 
kuin omassa nuoruudessani. 

Meidän tulisi pyrkiä näkemään 
ennen kaikkea hyvät, kiitoksen ar-
voiset asiat elämässämme. Elämä 
on niin lyhyt, ettei sitä kannata tuh-

neen on Jumalan suurta lahjaa, se 
annetaan ja otetaan kerran pois. 
Lapsetkin, jos heitä suodaan, ovat 
vain lainassa, mutta hienot hetket 
heidän kanssaan tuovat syviä on-
nen kokemuksia. 

On kiva tukea ja tsempata tyt-
täriä, jotka ovat vahvoja ja määrä-

Lahjoitus lähelle innostaa
 Kotimaanapu.fi mahdollistaa täsmäavun, 
 rahaa voi antaa haluamalleen henkilölle Suomessa

Lähellä oleva hätä herättää 
auttamisen halua. Se on 
huomattu reilu vuosi sit-
ten perustetussa Kotimaan-

avussa, jonka kaikki keräyskoh-
teet ovat kotimaisia.  

Vuoden aikana Kirkkopalve-
lujen hyväntekeväisyyspalvelun 
avulla rahaa on kerätty eri puo-
lille Suomea, muun muassa tie-
tokoneeseen oululaisopiskelijal-
le, päällysvaatteisiin porvoolais-
vanhukselle, kodinkunnostuksen 

"Nykymaailma on nuorille vaativa"

masentuneelle pääkaupunkilais-
naiselle sekä perustarvikkeisiin 
alajärveläisveljeksille.

Diakoniatyöntekijät
avainasemassa
Osa Kotimaanavun paikkakun-
takohtaisista keräyksistä täyttyy 
muutamassa päivässä. 

– Kun kohde on konkreetti-
nen, koskettava ja antaminen 
vaivatonta verkkosivun kautta, 
saamme pyydetyn summan no-

peasti kasaan, palvelujen tuotta-
jana Kirkkopalveluissa työsken-
televä Annmari Salmela iloitsee.

Hän kertoo, että keräyskoh-
teet Kotimaanapuun tulevat seu-
rakuntien diakoniatyöntekijöil-
tä. He arvioivat ja selvittävät avun 
tarpeen. Heidän kauttaan myös 
apu jaetaan perille.

– Silmät ovat seurakunnissa, 
Salmela kuvailee tiivistä yhteistyö-
tä diakoniatyöntekijöiden kanssa. 
 

Kotimaanapu ei ole
muuta apua vastaan
Kirkkopalvelujen keräysjohtaja 
Tapio Pajunen tähdentää, ettei 
nimi Kotimaanapu vihjaa vastak-
kainasettelusta ulkomaalle suun-
tautuvan avun kanssa. 

Tätä voisi arvailla, sillä Koti-
maanapu perustettiin samoihin 
aikoihin, kun Suomeen saapui 
reilu vuosi sitten ennätysmäärä 
turvapaikanhakijoita, joille ryh-
dyttiin keräämään esimerkiksi 

Lue lisää Ari-Pekka Metson ajatuksia osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

vaatetusta.
Silloin moni kyseli, eikö omia 

kansalaisia pitäisi auttaa – ja mie-
luimmin ennen muita.

– Emme ole kehitysyhteistyö-
kriittisiä tai maahanmuuttovas-
taisia. Ensimmäinen erä kerty-
neistä Kotimaanavun lahjoitus-
varoista kohdennettiin Tornioon 
tukemaan paikkakunnalla syk-
syllä 2015 tehtyä turvapaikanha-
kijoiden auttamistyötä.

– Kirkkopalvelut toimivat Suo-
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Ihmisiä

Miehet oppivat kotitaloustöitä

P
ekka H

elin

Kempeleen seurakunnan diakoni Arvo Yrjölä perusti kotitalouskerhon.

Arvo Yrjölällä on upea kutsumus: hän auttaa ihmisiä. 
Se luonnistuu mainiosti, sillä hän työskentelee Kem-
peleen seurakunnassa diakonina.

Yrjölä vetää muun muassa miesten kotitalouskerhoa, jos-
sa opastetaan yksinäisille ja työttömille miehille kokkaami-
sen, rahankäytön ja siivoamisen taitoja.

Seurakunnassa on Yrjölän mukaan paljon tarjontaa nai-
sille, mutta miehille ei juuri mitään erityistä. Siksi hänestä 
oli luontevaa perustaa kotitalouskerho.

– On miehiä, joiden puoliso on kuollut. Menetyksen jäl-
keen he joutuvat usein opettelemaan uusia asioita. Kotitalo-
uskerhossa se on mahdollista. Samalla poistetaan yksinäi-
syyttä ja kohdataan toisia.

Kerho alkoi viime keväänä kokkikerhona. Miehet tekivät 
kotiruokaa, leipoivat, porisivat ja söivät yhdessä. 

Tänä syksynä päätettiin laajentaa opetusta kotitalous-
osaamiseen, sillä Yrjölä huomasi, että taidot olivat miehillä 
hakusessa. Käytännön opetustyön hoitaa palveluesimies Pa-
si Jarva seurakunnan emäntäpalvelusta. Hän opastaa kädes-
tä pitäen, miten esimerkiksi jääkaappi puhdistetaan. 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa tapahtuva opas-
tus on muutoinkin käytännöllistä. Esimerkiksi matto tai 
patja voidaan kuljettaa paikalle ja näyttää, miten ne pestään. 

Yrjölä toteaa olevansa kerhon seurustelu-upseeri. Har-
tautta kerhossa ei ole eikä hengellisyyttä tuoda erityisem-
min esille.

Yrjölä voi kuitenkin tarvittaessa puhua syvällisiä, jos jol-
lakulla on tarve keskustella. Juttuhetki on luontevaa tehdä 
yksityisesti, muulloin kuin kerhon aikana.

Miesten kotitalouskerhosta kiinnostuneet voivat ottaa  
yhteyttä Arvo Yrjölään numerossa 040 7707 431.

PEKKA HELIN

Kotimainen vai ulkomainen keräyskohde?Gallup

Kysyimme, onko väliä sillä, menevätkö keräysvarat 
ulkomaisiin kohteisiin vai autetaanko niillä suomalaisia.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN 
KUVAT: PEKKA HELIN

Minulle sillä ei ole väliä. Ulko-
mailla hätä on usein erilainen 
kuin täällä Suomessa. Ymmär-
rän, että sinne on tarpeellista ke-
rätä.  Tärkeintä olisi se, että lah-
joitusvaroista menisi mahdolli-
simman suuri osa perille eikä va-
roja jäisi välikäsiin.

Päivi Taskila

Kyllähän se kiinnostaa ja vaikut-
taa asiaan. Mutta ei aina niin, et-
tä kotimainen kohde olisi mie-
lestäni parempi. Syyrian lasten 
ja naisten pitäisi päästä pois so-
dan jaloista. Keräyksissä mietin 
usein ennemmin sitä, menevät-
kö rahat perille. 

Elina Ollila

Kotimaan hätään osallistun 
mielelläni, jos voin, sillä lähellä 
oleva avuntarve vetoaa. Vieras-
ta ei ole auttaa myöskään kauas. 
Ennen kaikkea kerääjätahon on 
oltava luotettava. Sotku Syyrian 
lelukeräyksen ympärillä häm-
mentää. 

Liisa Lohela

Osa Kotimaanavun 
paikkakunta-
kohtaisista 
keräyksistä täyttyy 
muutamassa 
päivässä. 

lata valittamiseen ja jossitteluun.  
Jumalan lahjoista pitää nauttia 
tässä ja nyt, koska huominen tulee 
jos on tullakseen."

Saarnaan Ari-Pekka Metso 
kertoo valmistautuvansa rukoil-
len ja Jumalan tahtoa etsien. 

"Saarnaaja ei pidä esillä itseään 
ja omia ajatuksiaan, vaan hän pi-
tää esillä Jumalan sanaa sunnun-
tain evankeliumiin ja teemaan 
liittyen. Saarnaaja on vain Juma-
lan ja seurakunnan palvelija. 

Vaalinäytesaarna ei periaat-
teessa eroa mitenkään muista 
saarnoista, ja se valmistellaan ai-
van kuten muutkin saarnat, ja tä-
män takia vaalisaarnakäytäntö 
on vähän hassu. Se on papille vain 
yksi saarna muiden joukossa eikä 
lähtökohtaisesti voi olla parempi 
kuin minkä tahansa saarna. 

Saarna valmistellaan selvittä-

en raamatunkohdan alkuperäi-
nen syntytilanne, hahmottaen 
sen keskeinen sanoma ja sovelta-
en se koskettavasti nykykuulijan 
elämäntilanteeseen. 

Saarnan laatimisprosessin pi-
tuus vaihtelee riippuen raama-
tunkohdasta, maailman tapah-
tumista ja omasta elämäntilan-
teesta. On parempi, jos saarnaa 
saa meditoida pitkään. 

Tärkeintä on, ettei saarnaa val-
mistele itsensä varassa, vaan ru-
koilee, että Jumala antaisi ajatuk-
set ja sanat. On myös hyvä muis-
taa apostoli Paavalin ohje ko-
rinttilaisille: ”Ellette puhu selvää 
kieltä, kuinka teidän puhettan-
ne voidaan ymmärtää? Sananne 
haihtuvat taivaan tuuliin.”

Pauli Niemelän osio oli numerossa 
30/2016 ja Satu Saarisen 31/2016. 

"Nykymaailma on nuorille vaativa"

Myös oman ajan antaminen on lahjoitus
• Kotimaanavun kautta voi tehdä myös tavaralahjoituksia tai 

antaa omaa aikaa vapaaehtoistyöhön. Tietoa löytyy lisää 

Vapaaehtoistyö.fi-sivulta. Uusia vapaaehtoisia koulutetaan 

Oulussa seuraavan kerran 19. marraskuuta (ilmoitus tässä 

lehdessä sivulla 15).

• Kotimaanapu saa varansa yksityishenkilöjen ja 

yritysten lahjoituksista sekä seurakunnissa kerätyistä 

hyväntekeväisyystempauksista.

• Kotimaanavun valtakunnallisesta hätäapurahastosta autetaan 

esimerkiksi katastrofin tai muun yllättävän tilanteen vuoksi 

hätään joutuneita ihmisiä.

• Kirkkopalvelut organisoi myös kirkon Yhteisvastuukeräystä.

Annmari Salmela uskoo, että 
seurakunnat ovat hiljalleen oppimassa  
hyödyntämään Kotimaanapua.

messa. Meidän tehtävämme on 
muun muassa EU-ruoka-avun 
jakaminen seurakuntiin. Olikin 
luontevaa, että kohdennamme 
keräysavun täysimääräisesti Suo-
meen, Pajunen selvittää syitä kes-
kittymiselle kotimaan hätään. 

Avuntarpeesta
kerrotaan avoimesti
Kun Kotimaanapu avaa keräyk-
sen omilla nettisivuillaan koti-
maanapu.fi, lahjoittaja voi valita, 
mihin kohteeseen hän haluaa lah-
joituksensa tehdä. 

Vaikka avuntarvetta olisi 
omalla paikkakunnalla, saattaa 
esimerkiksi oululaista urheilun-
harrastajaa koskettaa enemmän 
savolaisperheen tarina, jossa lah-
jakkaalle urheilijanuorelle kerä-
tään avustusta, jotta tärkeä mut-
ta kallis harrastus voisi jatkua.

Esimerkki on todellinen Koti-
maanapu.fi-sivustolta.

Vaikka keräyskohteista kerro-
taan sivustolla avoimesti, avun 
saajien yksityisyyttä kunnioite-
taan kaikissa tilanteissa, Salmela 
ja Pajunen painottavat. 

Kiitos kuuluu 
asiaan
Kotimaanavun toimintaan kuuluu 
myös julkinen kiitos sen jälkeen, 
kun keräyssumma on koossa. 

Kun oululainen yhdenvan-
hemman perhe oli saanut lahjoi-
tusvaroin hankitun tietokoneen, 

jotta lapsen koulunkäynti helpot-
tuisi, ilmestyi sivustolle tällainen 
äidin teksti: 

”Haluamme kiittää lämpimäs-
ti kaikkia niitä ihania ihmisiä, 
jotka mahdollistivat tietokoneen 
hankinnan ja opiskeleminen hel-
pottuu huomattavasti.  Viimeiset 
vuodet ovat olleet meillä vaikei-
ta taloudellisesti ja elämä on ol-
lut kädestä suuhun elämistä. Tä-
mä keräys tuli nuorelleni yllätyk-
senä ja hänen reaktio kun eilen 
asiasta kerroin oli ”ei voi olla to-
dellista, näen varmasti unta”. 

RIITTA HIRVONEN
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Puuhailta kerran kuussa
 Hintan seurakuntatalon iltaperhekahvila on vastaus äitien ja isien toiveisiin

Lapsiperheiden illat kotona 
voivat olla yhtä hulabaloota. 

Oulujoen seurakunta tar-
joaa kerran kuussa keski-

viikkoiltaisin vanhemmille ja lap-
sille vaihtelua koti-iltoihin. 

Hintan seurakuntatalossa 
pääsee leikkimään, pelaamaan, 
pomppimaan, kiipeilemään, as-
kartelemaan, kuuntelemaan sa-
tuja ja syömään iltapalaa yhdessä. 

Seurakunnan lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Anu Suomalainen 
kertoo, että iltaperhekahvilan pi-
täminen aloitettiin noin vuosi sit-
ten perheiden toiveesta. 

– Tiedän, että iltatoimintaa on 
toivottu muuallakin, kyllä tämä 
jonkinlainen trendi taitaa olla.

Hintassa on ollut koolla noin 
30 henkeä lapsimäärästä riippu-
en. Leikkiseuraakin siis löytyy  – 

samoin apukäsiä. 
Lokakuun kerhossa olivat pai-

kalla Anu Suomalaisen lisäksi 
lapsityönohjaaja Päivi Lohilah-
ti-Mällinen ja lastenohjaaja Kai-
sa Janger.

Mennä ja tulla saa oman aika-
taulun mukaan. Paikalla ei tar-
vitse olla tasan kuudelta ja pois 
voi lähteä, kun siltä tuntuu.  

Isät mukana 
menossa
Ilta-aika mahdollistaa sen, että 
päivisin töissä käyvät vanhem-
mat pääsevät mukaan. 

– Jos esimerkiksi äiti on lasten 
kanssa päivät kotona, hän voi jää-
dä kotiin huokaisemaan, ja isä tu-
lee tänne lasten kanssa, Anu Suo-
malainen vinkkaa.

Isät ovatkin hyvin edustettui-

Jos esimerkiksi äiti 
on lasten kanssa 
päivät kotona, hän 
voi jäädä kotiin 
huokaisemaan, 
ja isä tulee tänne 
lasten kanssa.

Anu Suomalainen

pidetään samana päivänä.
Seurakuntien perheleireille he 

ovat myös osallistuneet.  
– Ne ovat tosi ihania, ja niitä 

voi kyllä suositella kaikille, Anna 
ja Antti Hakalahti sanovat. 

Harvinaista 
perheaikaa 
Myös Östergårdin perhe on käy-
nyt Hintan iltaperhekahvilassa jo 
monta kertaa vuoden aikana. 

– Vanhimmalla tyttärellämme 
oli keväällä kokkikerho samaan 
aikaan, joten me muut tulimme 
tänne viettämään aikaa sillä vä-
lin, Kristiina ja Charles Öster-
gård kertovat.

Syksylle kerta oli heille ensim-
mäinen. 9-vuotiaan Nean lisäksi 
matkassa ovat Erin (4) ja puoli-
toistavuotias Mila.

– On harvinaista, että pääsem-
me kaikki yhdessä jonnekin, sillä 
matkustan työn puolesta paljon, 
Charles Östergård kertoo. 

Syyslomaviikolla on luvassa 
laatuaikaa, kun perhe pääsee yh-
dessä reissuun. Suuntana on toi-
nen mummola Satakunnassa.  

ELSI SALOVAARA

Seuraava iltaperhekahvila keski-
viikkona 16.11. kello 18–20 Hintan 
seurakuntatalossa (Hintantie 89).

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

Reilun vuoden ikäinen Veera uskaltautui minitrampoliiniin äitinsä Minna Sarpolan pitäessä häntä kädestä kiinni. Aura Hakalahti nostaa trampoliinille veljeään Arvia. Taustalla Hakalahden muu perhe: potkupyöräilevä 
Alva, trampoliinille suuntaava Anna Hakalahti sekä sählykentällä pelaavat Aatos ja Antti Hakalahti. Pieni Jenni Nissinen odottaa vuoroaan trampoliinille. 

na Hintan iltaperhekahvilassa. 
Yksi heistä on Antti Hakalahti. 

– Lapset lähtevät tänne mie-
lellään, ja itsellekin se on muka-
va, kun lapsille on tekemistä, ker-
too pienen sählymatsin 8-vuoti-
aan Aatoksen kanssa ottanut Ha-
kalahti.

Tyttäret Aura (6) ja Alva (4) 
kirmaavat trampoliinin, pomp-
pupallojen ja puolapuiden kaut-
ta lelulaatikoille. 

Puolitoistavuotias Arvi koet-
taa pysyä perässä tutkien ja mais-
tellen kaikkea ennen kuin kipuaa 
äitinsä syliin. 

Äiti Anna Hakalahti kertoo, et-
tä heillä on kokemusta myös päi-
visin pidettävistä perhekerhoista. 

– Olen käynyt jokaisen lapsen 
kanssa perhekerhossa. Nykyään 
maanantaisin pidettävä kerho jää 
välistä, koska Alvan pikkukoulu 

Aatos Hakalahti askarteli hienot sudenkorento-heijastimet. 

Kaisa Janger luki prinsessasatua Erin Östergårdille ja Helena Salovaaralle.
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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

II Kuulutus vaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä

KUULUTUS
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
13.11.2016 kirkkoherranvaali.
Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 13.11.2016 kello 11.30 Oulun 
tuomiokirkossa ja päättyy kello 20.00.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherranvirastossa Isokatu 17 maanantaista 
7.11.2016 perjantaihin 11.11.2016, joka päivä kello 9–18.

Tämän lisäksi voi äänestää ennakkoon kiertävässä äänestysautos-
sa seuraavissa paikoissa:
Maanantaina 7.11.2016
  klo 15.00–17.30 Intiön srk.koti, Intiönpolku 2, parkkipaikka ja
  klo 18.00–20.00 Kasarmi, Kenttätie 9, parkkipaikka (Sale)
Tiistaina 8.11.2016
  klo 10.00–12.00 Keskustan palvelukeskus, Kirkkokatu 36 ja
  klo 15.00–17.30 Heinätorin srk-koti, Aleksanterinkatu 73, park-

kipaikka
Keskiviikkona 9.11.2016
  klo 15.00–17.30 Myllytulli, Puusepänkatu 6, Kruunumakasiini, 

parkkipaikka
  Klo 18.00–20.00 Raksilan marketit, parkkipaikka
Torstaina 10.11.2016
  Klo 15.00–17.30 Ilmarinkatu 16, parkkipaikka (Makkarakaupan 

edessä)
  Klo 18.00–20.00 Etu-Lyötty, Lyötyntori, Lyötynkatu 7
Perjantaina 11.11.2016
  Klo 10.00–12.00 Oulun kauppatori
  Klo 15.00–17.30 Toivoniemi, Toivoniementie 8
  Klo 18.00–20.00 Välkkylä, Ylioppilaantie, parkkipaikka

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit-
tunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan il-
man kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti 
tai puhelimitse 26.9.2016 klo 16.00 mennessä Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Isokatu 17, 1. krs. (käyntiosoite)

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tues-
ta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänes-
tykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-
tosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoin-
na 7.–11.11.2016 klo 18.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnu-
mero on 08 316 1401.

Oulussa 5.10.2016
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Lyly Rajala

Kuulutus on nähtävänä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitus-
taululla 6.10. sekä Rauhan Tervehdys -lehdessä 27.10. 

Kuulutus

Palvelukotiin
Tarjoamme ikäihmisille 

tehostettua asumispalvelua 
palvelukodeissamme Oulussa 
ja Kempeleessä.  Meillä on heti 

vapaita paikkoja, kysy lisää!

SINULLA ON VAPAUS 
VALITA KOTISI 

PALVELUSETELILLÄ!

 TIEDUSTELUT: 
Puh. 040 769 8615/Outi
www.caritaslaiset.fi

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Myydään hautakiviä Palveluja tarjotaan 

Velkaneuvoja opastaa  
kädestä pitäen

E l s i  S a l ovaa raAnna-Maija Kallasjoki 
ryhtyi eläkkeelle jääty-
ään vapaaehtoiseksi vel-
kaneuvojaksi. Hän aut-

taa Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyöntekijöitä, kun asiak-
kailla on vaikeita talousongelmia.

– Usein diakoniatyö on se ket-
jun pää, kun tuntuu, että kaikki 
keinot on jo käytetty. On kuiten-
kin monia kanavia, joiden kautta 
voi päästä velkakaaoksessa eteen-
päin. 

Kallasjoki tietää mistä puhuu, 
sillä hänellä on liki 30 vuoden ko-
kemus velkajärjestelyistä. Kotkan 
seurakuntayhtymässä diakonis-
sana työskennellessään hän oli 
mukana jo vuonna 1989 valtuus-
kunnassa joka lähti Saksaan otta-
maan oppia sikäläisestä mallista. 

– Ryhdyin tekemään vapaaeh-
toisia velkajärjestelyjä jo samai-
sena syksynä, ennen kuin velka-
järjestelylaki Suomessa tuli voi-
maan. 

Moni työttömäksi jäänyt ti-
pahtaa Oulun seudullakin pian 
ansiosidonnaiselta peruspäivä-
rahan varaan. Kallasjoki on huo-
mannut, että ihmiset pyrkivät 
sinnittelemään viimeiseen asti. 

Hän toivoo, että ihmisillä oli-
si mahdollisimman matala kyn-
nys tulla hakemaan apua seura-
kunnasta. 

– Käynti velkaneuvonnassa voi 

rauhoittaa ihmisen ja antaa toi-
voa valosta tunnelin päässä. 

Eniten vie aikaa löytää ne ka-
navat, joista velkautunut saa apua. 

– Se vaatii hermoja sekä neu-
vojalta että asiakkaalta. Esimer-
kiksi Takuu-säätiössä voi mennä 
vuosi ennen kuin asia on käsitelty. 

– Lausuntojen saaminen voi 
kestää. Sillä voi olla pitkäkantoi-
set vaikutukset.

Myönteisenkin päätöksen saa-
minen vie noin kuukauden byro-
kratian rattaissa. 

– Nämä ovat ne loukut, joissa 

ihmisten voimat loppuvat. Palve-
lut pitäisi saada yhdeltä luukulta 
niin kokonaisvaltaisesti kuin pys-
tyy, Kallasjoki tietää.

Luukkujen määrä onneksi vä-
henee, kun Kela ja sosiaalitoimis-
to laitetaan yhteen sote-uudistuk-
sessa. 

Kotkassa perustettiin vuon-
na 2010 seurakuntayhtymän ja 
kunnan yhteinen diakoniarahas-
to, jonka kautta myönnettiin ylei-
simmin 2 000 euron pienlainoja 
hyvin pienellä korolla. 

– Työttömiä oli tuolloin pal-
jon, sillä paperitehtaita oli lak-
kautettu ja satama oli vajaakäy-
töllä, Kallasjoki kertoo.

Rahasto perustettiin autta-
maan ylimenovaiheessa, kun an-
siosidonnaista päivärahaa hake-
neet eivät saaneet korvauksia am-
mattiliitoista heti. 

Vastaavanlaiselle diakoniara-
hastolle olisi tarvetta Oulussa. 

– Kaupungin ja seurakuntien 
yhteistyö olisi mahtava juttu. 

ELSI SALOVAARA

Kaikissa Oulun seurakunnissa dia-
koniatyön ajanvaraus taloudelli-
sissa asioissa on maanantaisin kel-
lo 9–11. Myös muissa seurakunnis-
sa annetaan taloudellista neuvon-
taa ja tukea. Katso lisätietoja seu-
rakuntien palstoilta s.15–23.

Vuoden kristillinen kirja -kisan 
äänestys on loppusuoralla

Kristillisten kustantajien 
järjestämä Vuoden 2016 
kristillinen kirja -kilpai-
lun kuusi loppukilpailu-

kirjaa on valittu. 
Yleisöäänestys on käynnis-

sä 29.10. saakka osoitteessa vuo-
denkristillinenkirja.fi. 

Parhaan kristillisen kirjan voi 
äänestää seuraavista teoksista: 
Tommy Hellstenin Tähän olen 
tullut – Kirja merkityksen löytä-
misestä, Jouko Ikolan Hyvyyttä 

on, Saara Kinnusen Isän kaipuu, 
Leevi Launosen, Elina Raution 
Koetelkaa kaikki – Suuntaviitto-
ja aikamme hengellisten ilmiöiden 
arviointiin, Juho Sankamon Isra-
elin kuninkaiden maailma ja Lau-
ri Thurénin: Raamatun käyttöoh-
je 3 – Suuresta Jumalasta ja pienis-
tä ihmisistä.

Voittajakirjan valitsee tänä 
vuonna Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen. Voittanut teoksen kirjoitta-

ja palkitaan 2 000 euron rahapal-
kinnolla.

Voittaja sekä yleisöäänestyk-
sen voittaja julkistetaan Helsin-
gin kirjamessuilla 30.10. pidettä-
vässä yleisötilaisuudessa.

Vuoden 2015 kristillinen kirja 
oli Jukka Sariolan Ystäväni Seija 
– kutsumuksena Afganistan. Kir-
ja kertoi vuonna 2014 Afganis-
tanissa surmansa saaneen avus-
tustyöntekijä Seija Järvenpään ja 
Jukka Sariolan ystävyydestä.

Anna-Maija Kallasjoki muutti eläkkeelle 
jäätyään puolisonsa kanssa takaisin 
kotiseudulleen, asumaan Yli-Iissä 
sijaitsevaan lapsuudenkotiin. Lue & kommentoi:  

www.rauhantervehdys.fi
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Savilaakso  
Kipan johtajaksi
Kirkon palvelukeskuksen Ki-
pan johtajaksi on valittu KTM, 
DI Sami Savilaakso. Hän on 
työskennellyt aiemmin muun 
muassa palvelupäällikkönä 
Talenom Auditissa ja senior 
managerina Nokiassa.

Vuonna 2011 perustettu 
Kipa tuottaa valtakunnalli-
sesti kirjanpidon ja palkanlas-
kennan palveluja seurakunta-
talouksille, hiippakunnille ja 
kirkon keskusrahastolle. Pal-
velukeskus sijaitsee Oulussa. 

Johtajan tehtävänä on joh-
taa ja kehittää palvelukes-
kuksen toimintaa sekä vasta-
ta palvelukeskuksen tulokses-
ta sekä toiminnan seurannas-
ta ja valvonnasta.

Tällä hetkellä Kipan asiak-
kaina noin 200 seurakuntata-
loutta. Loput, noin 100 seu-
rakuntataloutta, tulevat asi-
akkaiksi vuoden 2017 alussa. 

Kipassa on noin 140 työn-
tekijää. Kipan aiempi johtaja 
Seija Mäenpää siirtyi kesäl-
lä Siikalatvan hallinto- ja ta-
lousjohtajaksi.

Koulutusta 
kansainväliseen 
vapaaehtoistyöhön
Raudaskylän kristillisellä opis-
tolla Ylivieskassa alkaa tam-
mikuussa 2017 vuoden kestä-
vä kansainväliseen vapaaeh-
toistyöhön valmentava kou-
lutus. 

Koulutuksessa perehdy-
tään globaaleihin aiheisiin, 
kuten uskontojen tuntemuk-
seen, pakolaiskysymyksiin, 
ruoan tuotantoon sekä glo-
baalitalouteen. 

Jokaisella jaksolla on mah-
dollisuus kuulla yhtä tai use-
ampaa suomalaista alan huip-
puasiantuntijaa. Kouluttajina 
on kestävän kehityksen ja glo-
baalien kysymysten asiantun-
tijoita ja osaajia, muun mu-
assa Pekka Haavisto ja Ylen 
ulkomaantoimittaja Tom 
Kankkonen.

Valmennus on suunnat-
tu kaikille, joita kiinnostavat 
ajankohtaiset kansainväliset 
kysymykset ja joilla on valmi-
us ja mahdollisuus irrottau-
tua vapaaehtoistyöjaksolle. 

Valmennukseen voi osal-
listua myös ilman vapaaeh-
toistyöjaksoa tai suorittaa se 
kotimaassa.

Turvallinen porukka löytyi
Seurakunnassa puhutaan kaikesta, mistä muutoinkin 
keskustellaan, nuoret aikuiset sanovat

Hiekkaharjun rinteessä le-
vittäytyvän mäntymet-
sän pohjaa peittää kaut-
taaltaan valkoinen jäkä-

lämatto. Intialainen media-alan 
opiskelija Lianzampuii ottaa ka-
meransa esiin. 

– Miksi tätä kutsutaan? Näyt-
tää ihan lumelta, hän ihmettelee. 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorten aikuisten ryh-
mä on retkellä syksyisessä Roku-
an kansallispuistossa. 

Innokkaimmat patikoijat yh-
deksänhenkisestä ryhmästä läh-
tevät kävelemään reittiä, joka vie 
Rokuan korkeimman kohdan 
Pookivaaran huipulle ja kiertää 
järvien ja lampien rantoja. 

Toinen ryhmä suuntaa suo-
rempaa reittiä taukopaikalle, jos-
sa on tarkoitus pitää evästauko.

Seurakunta on
turvallinen yhteisö
Retken järjestäjä, nuorisotyönoh-
jaaja Mono Kuoppala Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnasta kertoo, 
että ajatus lähteä Rokualle syntyi 
kesällä nuorten aikuisten illassa. 

– Parhaita ovat ne ideat, jotka 
tulevat nuorilta aikuisilta itsel-
tään. Olemme järjestäneet heidän 
aloitteestaan esimerkiksi eloku-
vailtoja ja joululeivontaa. Sään-
nöllistä raamis- ja kahvilatoimin-
taa meillä on kerran viikossa.

Seurakunnan toiminta mer-
kitsee retkellä mukana oleville 
turvallista yhteisöä. 

– On hienoa, että on porukka 

ihmisiä, jotka tekevät monenlai-
sia asioita yhdessä, kirjastoalalla 
työskentelevä Tomi toteaa. 

Hyvinvointiteknologian opin-
not syksyllä aloittanut Ruut ja 
kirkon nuorisotyöhön opiskele-
va Tilda korostavat, että nuor-
ten aikuisten porukassa on mu-
kana eri elämäntilanteissa olevia 
ja eri-ikäisiä ihmisiä: kaikille löy-
tyy siellä oma tila ja paikka.

Tuttuja
juttuaiheita
Retkeilijöiden mielestä niillä, joil-
le seurakunnan toiminta ei ole tut-
tua, saattaa olla siitä vääränlaisia 
ennakko-oletuksia. Kuusi vuotta 
sitten nuorten aikuisten toimin-
taan tullut Riina kertoo kaverei-
densa kyselleen, puhutaanko siel-
lä vain ”kirkon jutuista”. 

– Olen kertonut, että siellä pu-
hutaan kaikesta, mistä nuoret ai-
kuiset muutoinkin puhuvat. 

Pari vuotta toiminnassa mu-
kana ollut Annaleena sanoo, et-
tei hengellisyys ole erillinen osa 
elämässä. Seurakunnan toimin-
nassa on kyllä hengellinen tausta-
vire, mutta se ei tarkoita, että siel-
lä puhuttaisiin koko ajan hengel-

lisistä kysymyksistä.

Erilaisia polkuja 
seurakuntaan
Pookivaaran laella kohoaa näkö-
torni, jota käytettiin alun perin 
metsäpalojen vartiointiin. Sieltä 
näkee kauas metsän yli. Männik-
köä täplittävät kauniin keltaisen 
syysvärin saaneet koivut. Tauko-
paikaksi on valittu kota Kirves-
järven rannalla. Siellä paistuvat 
makkarat ja kasvispihvit.

Osa retkeläisistä on ollut lap-
sesta saakka mukana seurakun-
nan toiminnassa, ja yhteys on jää-
nyt luontevasti osaksi elämää ai-
kuisenakin. 

Monet ovat kuitenkin löytäneet 
seurakunnan vasta myöhemmin. 
Ruutin mukaan Oulun tuomio-

kirkkoseurakunnassa porukkaan 
oli helppo päästä mukaan. 

– Alusta asti oli kuin olisimme  
olleet tuttuja entuudestaan.

Kaikki retkeläiset haluavat 
kannustaa uusia ihmisiä tule-
maan rohkeasti mukaan. 

– Kannattaa tulla tapaamaan 
mukavia ihmisiä, sitä ei tarvitse 
jännittää, Tomi rohkaisee.

Tankki täyteen 
luonnon rauhaa
Päivän kävelyn jälkeen patikointi 
tuntuu jaloissa, mutta osanottajat 
ovat tyytyväisiä. 

– Mukavaa, että tuli heitettyä 
tällainen reissu hyvässä seurassa. 
Näin kauniiseen luontoon ei liian 
usein pääse, toteaa Tomi. 

– En ole koskaan kävellyt näin 
paljon metsässä, mutta tuli sellai-
nen olo, että tänne voisi tulla uu-
destaankin, Riina pohtii.

Lianzampuii hypistelee kame-
raansa hymyssä suin. 

– Otin paljon kuvia, täällä oli 
hyvin kaunista. 

Paluumatkalla autossa Ruut 
tarkistaa askelmittarinsa. Se 
näyttää 27 000 askelta. Matkaa 
on kertynyt pisintä reittiä kulke-
neille noin 18 kilometriä. 

Moni tuumaa: "Nyt kyllä tekee 
mieli saunaan."

TEIJA LIUKKO

Lue lisää nuorten aikuisten 
toiminnasta www.oulunseura-
kunnat.fi/nuorille-ja-aikuisille

Kannattaa tulla 
tapaamaan mukavia 
ihmisiä, sitä ei 
tarvitse jännittää.

Tomi

Retki Rokuan maastoon alkoi opastuskeskus Supan pihalta. Karttaa lukevat Ruut, Riina, Tilda ja Mono.  

Annaleena Peltoniemi nautti 
liikkumisesta Rokualla.

Ku va t :  Te i j a  L iu k ko
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Vankilatyön päivät Oulussa 

5x181 mm

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 24.11.
Varaukset ja aineistot
16.11. mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Ilmoittaja!
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Vuosittaiset valtakunnal-
liset vankilalähetyspäi-
vät järjestetään Oulussa 
pyhäinpäivän viikonlop-

puna 4.–6. marraskuuta. 
Kirkkojen, kristillisten yhtei-

söjen ja seurakuntien yhteistyö-
nä järjestettäviä päiviä isännöi 
joka vuosi eri kirkkokunta. Tänä 
vuonna isäntäseurakuntana on 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 

Oulun pelastusarmeijan van-
kilatyövastaavan Markku Tulan-
derin mukaan kyseessä on hen-
gellinen viikonloppu, jossa ei ole 
erityistä teemaa.

Tulander painottaa tilaisuuk-
sien avoimuutta. Järjestäjät toi-
vovat, että paikalle tulee mah-
dollisimman paljon vankilatyös-
tä kiinnostuneita. 

Aikaisempaa tietämystä tai ko-
kemusta vankilatyöstä ei tarvit-
se olla.

– Tarkoitus on, että ihmiset tu-
lisivat tietoiseksi siitä, että vanki-
latyö ei ole ihmeellistä ja erikois-
ta salatiedettä vaan yksi seura-
kuntien työmuodoista. Siinä ju-
listetaan samalla tavalla evanke-
liumia kuin esimerkiksi palvelu-
taloissa tai lasten pyhäkoulussa.

Tulander toivoo, että päivien 
vieraista saataisiin vankilatyö-
hön vapaaehtoisia. He eivät kui-

tenkaan välttämättä vierailisi 
vankiloissa. 

– On paljon tärkeämpää saa-
da vangeille rinnalle kulkijoita 
sen jälkeen, kun vankeusrangais-
tus on suoritettu. Näin vapautu-
neen olisi helpompi löytää paik-
kansa seurakunnassa ja yhteis-
kunnassa. Tämä on vankilatyön 
erityishaaste.

Merkittävä osa luterilaisten 
seurakuntien vankilatyöstä ta-

pahtuu nimenomaan vapautu-
neiden vankien kanssa. Vanki-
lasta vapautuvia pyritään muun 
muassa tukemaan asunnon han-
kinnassa.

Vapaaehtoisia tarvittaisiin 
vankilan portilla
Tulanderin mukaan vapautu-
nutta pitäisi olla vastassa vanki-
lan porteilla heti, kun hän astuu 
ulos.  Jos häntä on vastaanotta-

massa vanha kaveripiiri ja kos-
kenkorvapullo, vankilassa hy-
vin alkanut hengellinen elämä 
saattaa suistua raiteiltaan. 

Vapaaehtoinen voisi esimer-
kiksi auttaa vapautunutta laati-
maan Kelan lomakkeita.

Vankilalähetyspäivien järjes-
täjiä ovat Suomen evankelislute-
rilainen kirkko, Helluntaiherä-
tys, Pelastusarmeija, Vapaakirk-
ko ja Adventtikirkko. 

Sekä Suomen oma lainsää-
däntö että kansainväliset sopi-
mukset määrittelevät, että jo-
kainen vangittu säilyttää us-
konnon harjoittamisen oikeu-
den vankilassa. 

Vankiloissa järjestetäänkin 
säännöllisesti jumalanpalve-
luksia ja muuta hengellistä toi-
mintaa. 

Oulun vankilalähetyspäivi-
en ohjelmassa on puheita, mu-
siikkia, rukousta ja hengellistä 
opetusta. Viikonloppuun sisäl-
tyy myös vangin puheenvuoro. 

PEKKA HELIN

Vankilalähetyspäivät järjeste-
tään Keskustan seurakuntatalol-

la, Isokatu 17. Päivien ohjelma 
www.oulunseurakunnat.fi/

vankilalahetyspaivat

On paljon 
tärkeämpää 
saada vangeille 
rinnalle kulkijoita 
sen jälkeen, kun 
vankeusrangaistus 
on suoritettu. 
Näin vapautuneen 
olisi helpompi 
löytää paikkansa 
seurakunnassa ja 
yhteiskunnassa. 

Markku TulanderVankilasta vapautuvat tarvitsevat tukea 
arkeen palaamisessa, tietää Oulun 
pelastusarmeijan vankilatyövastaava 
Markku Tulander.

Oleellisinta on varmistaa, 
että erityisesti vammais-
ten ja pienten lasten kul-
keminen mahdolliste-

taan. He ovat kriiseissä aina huo-
noimmassa asemassa. Näin ker-
toi lähetys- ja kehitysyhteistyö-
järjestö Fidan työntekijä Johanna 
Lindgren Irakin Erbilin kaupun-
gista viime viikolla. Erbil sijaitsee 
85 kilometrin päässä Mosulista.

Lindgren muistuttaa, että ira-
kilaiset ovat olleet Mosulissa kak-
si vuotta kuin vankilassa. 

– Ihmiset ovat kokeneet siel-
lä valtavia julmuuksia. Joissain 
Mosulia ympäröivissä kylissä on 
käytetty kemiallisia aseita. 

Fida on käynnistänyt katast-
rofikeräyksen ja on valmiudessa 
Mosulin pakolaisten auttamisek-
si. Apu kohdistetaan etenkin lap-
siin. YK:n arvion mukaan suur-
hyökkäys voi sysätä liikkeelle jo-
pa 200 000 pakolaista. 

Fidan suomalaiset työntekijät 
Pohjois-Irakissa kartoittavat par-
haillaan avuntarvetta ja työnja-
koa muiden järjestöjen kanssa.

Lahjoitustili: FI41 2287 1800 0052 
56, viitenumero 574552. Tekstivies-
tilahjoituksen kautta voi antaa 20 
euroa tekstaamalla fida20 nume-
roon 16155. 

Avustusjärjestöt 
pyytävät tukea 
Mosulin lapsille

M inna Ko l i s t a ja
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Lue & kommentoi: www.rauhantervehdys.fi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe),  Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

jaaja Sanna Tervo. Hän kertoo 
siitä millaista on olla kahden 
valtakunnan kansalainen, se-
kä maallisen kotimaamme et-
tä Taivaan valtakunnan. (Mu-
kana laulu: Kahden maan kan-
salainen). 
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa ja siinä 
saarnaa Ari-Pekka Metso, jo-
ka on tuomiorovastin vaalissa  
3. vaalisijalla.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 30.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Tervo. Hän kertoo sii-
tä millaista on olla kahden valta-
kunnan kansalainen, sekä maal-
lisen kotimaamme että Taivaan 
valtakunnan.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa ja 
siinä saarnaa Ari-Pekka Met-
so, joka on tuomiorovastin 
vaalissa 3. vaalisijalla. Virret: 
205: 1-5, 707, 126, 522, 600, 
311a, 621, 329: 1, 4. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 30.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää nuorisotyönoh-

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantais-
ta lauantaihin klo 6.15–6.25,  
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista  
perjantaihin klo 18.50–19,  
lauantaisin klo 18.
Su 30.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Pyhän Katariinan kirkosta 
Turusta. 

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 30.10. klo 10 reformaation 
merkkivuoden avajaismessu 
Turun Tuomiokirkossa.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

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

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herättäjän päivä: su 30.10. klo 10.00 messu ja seurat Tuiran kirkossa, 
Myllytie 5, Oulu
Siionin virsiseurat: su 30.10. klo 18.30 Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2, 
Oulunsalo, ti 1.11. klo 19.00 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahka- 
maantie 43, Rantsila.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Su 30.10. klo 11Jumalanpalvelus, Katja ja 
Juan Castillo, Ahti Kurki. Lastenkokoukset  
ja seimi. Ma 31.10. klo 18 Sykarin kaivolla, 
ilta naisille. Ke 2.11. klo 17 Soppakirkko.  
To 3.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti,  

ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 31.10. klo 16 
Majakka-Kahvio. Ti 1.11. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Su 30.10. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Pekka Kyösti.
Ke 2.11. klo 14 Toimintapiiri.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 30.10. klo 14 Aini Törmälehdon 
muistoseurat
Ma 7.11. klo 14 Raamattupiiri
Maanantaisin klo 19 Hetki yhdessä, 
na ilta

Oulun seudun Uusheräys ry

To 27.10. klo 18.30 Opetuslapseus- ja rukousilta, Eija Soini, aihe: Oikea 
vai väärä profeetta. Pe 28.10. klo 19 Ei Helmi iltaa. Su 30.10. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Mika Martinmäki, Pekka Tuominen, 
aihe: Häpeästä itseluottamukseen, musiikki: God’s Bell. Ke 2.11. klo 18 
Varkki-ilta. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Kirkko päättää itse kenet vihkii

Avioliittolain mukaan 
kirkolla on edelleen oi-
keus päättää itse vihki-
miskäytännöistään. 

1. maaliskuuta 2017 voimaan 
astuva sukupuolineutraali avio-
liittolaki ei luo papeille velvolli-
suutta vihkiä samaa sukupuol-
ta olevia henkilöitä avioliittoon.

Tätä korostaa tuore oikeu-
dellinen selvitys, jonka aiheena 
ovat uuden avioliittolain vaiku-
tukset kirkolle.

Lainsäädännön asiantuntijat 
eivät näe perusoikeudellista nä-
kökulmaa sille, että kirkon oli-
si muutettava avioliittokäsitys-
tään ja sen mukaista vihkimis-
käytäntöä.

Asiantuntijalausuntoa oli 
pyydetty neljältä oikeusoppi-
neelta, siviilioikeuden professo-
reilta Urpo Kankaalta ja Tuu-
likki Mikkolalta sekä yksityis-
oikeuden professori emeritus 
Ahti Saarenpäältä sekä valtio-
sääntöoikeuden professori Veli-
Pekka Viljaselta.

Oikeudellisesti pätevä
toimitus
Kirkon nykyisen käsityksen mu-
kaan avioliitto on miehen ja nai-
sen välinen. 

Jos pappi vihkii samaa suku-
puolta olevat avioliittoon laki-
muutoksen jälkeen, avioliitto on 
selvityksen tekijöiden mukaan 
oikeudellisesti pätevä, mikäli 
vihittäessä on noudatettu avio-
liittolaissa säädettyjä vihkimi-
sen ehtoja ja muotoa.

Selvityksessä todetaan, että 
papin vihkimä samaa sukupuol-
ta olevien avioliitto ei tuo vihit-
täville seuraamuksia. Papin vir-

kavelvollisuuksien vastaisen te-
on käsittely ja mahdollisen seu-
raamuksen arviointi kuuluu tuo-
miokapituleille.

Kun kirkkohallituksen täys-
istunto hyväksyi viime viikolla 
oikeudellisen selvityksen, täysis-
tunnon jäsenet Kalervo Salo ja 

Tarja Kantola jättivät päätökseen 
eriävän mielipiteen. 

Verkkolehti Kotimaa24 kertoo, 
että Kantolan ja Salon mukaan 
vihkimisoikeutta on selvitykses-
sä käsitelty lähinnä papin vihki-
oikeuden tai vihkivelvollisuuden 
näkökulmasta. 

Kirkon jäsenten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden näkökulma 
on sen sijaan heidän mielestään 
sivuutettu kokonaan.

Selvityksessä on jätetty huomi-
oimatta keskeisiä oikeusperiaat-
teita, Salo ja Kantola olivat koros-
taneet täysistunnossa.

RIITTA HIRVONEN
KIRKON TIEDOTUSKESKUS

Sukupuolineutraali 
avioliittolaki 
ei luo papeille 
velvollisuutta vihkiä 
samaa sukupuolta 
olevia henkilöitä 
avioliittoon.

”Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? 
Voiko ihminen olla puhdas Luojansa silmissä?.” 
(Job. 4:17)

La 29.10.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Olavi Kari-Koskinen ja saarna 
Nicole Kari-Koskinen klo 13 ruokailu. La 5.11.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamat-
tutunti ja saarna pastori Terhi Turkka klo 13 ruokailu. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Ps. 75: 2-8, 10-11
Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme sinua ja 
huudamme avuksi nimeäsi, me kerromme sinun 
ihmeellisistä teoistasi.
– Minä, Herra, asetan määräajan ja tuomitsen 
oikeudenmukaisesti. Maa järkkyy, sen kansat 
järkkyvät, mutta minun pylvääni pitävät maan 
paikoillaan.
– Mahtailijoille minä sanon: ”Älkää mahtailko!”
ja jumalattomille: ”Älkää ylvästelkö! Älkää korottako 
itseänne, älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen.”
Ei idästä, ei lännestä eikä autiomaastakaan tule 
ketään, joka heidät korottaisi. Kun Jumala käy 
tuomitsemaan, hän korottaa ja hän alentaa.
Minä ylistän iäti Herraa, laulan kiitosta Jaakobin 
Jumalalle. Hän murtaa jumalattomien mahdin,
mutta vanhurskas kohoaa kunniaan.

Fil. 3: 17-4: 1
Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, 
veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän 
tavallamme. Olenhan usein sanonut teille ja nyt 
sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen 
ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. 
Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän 
kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. 
Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta 
me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta 
Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä 
alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa 
kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan 
valtaansa kaiken.
    Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja 
kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran 
yhteydessä, rakkaat ystävät!

Matt. 22: 15-22
Fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, 
miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He 
lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä 
Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: 
”Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja 
opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä 
olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän 
välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko 
oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” Mutta 
Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: ”Te 
teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? 
Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.” He 
ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen 
kuva ja nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasivat. 
Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa siis keisarille 
mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle 
kuuluu.” Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He 
jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

Hyvää kirjaa ei malta 
lopettaa kesken  
Se on luettava loppuun. Samoin Raamattua on mielekästä lukea kokonaisuuksina, näin 
Filippiläiskirjeenkin kohdalla. Paavali lähetti vankeudesta kirjeen Filippin kristityille 
ohjeeksi ja rohkaisuksi. Elettiin roomalaisten miehitysvallan aikaa ja ympärillä vaikut-
tivat sekä juutalaisuus että antiikin jumalat.

Paavali oli itse ollut tunnontarkasti lakia noudattava juutalainen, joka vainosi ja 
ilmiantoi kristittyjä. Hän kohtasi Kristuksen Damaskoksen tiellä. Siitä lähtien hän 
opetti, ettei ihminen pelastu noudattamalla pilkuntarkasti Jumalan lakia ja käskyjä. 
Sellainen on ihmiselle mahdotonta.  

Filippiläiskirjeen kärki ei ole erotella ihmisiä sen mukaan, kuka todistaa uskostaan 
ja vakaumuksestaan äänekkäästi, suurieleisesti tai kuka uskoo ja rukoilee hiljaa sydä-
messään. Opilliset erot ja uskonyhteisöt eivät oikeuta rajojen rakentamiseen ihmisten 
välille. 

Näkymätön raja piirtyy siihen, mihin turvaudumme elämässämme ja kuolemas-
samme. Paavali nostaa aina Kristuksen keskiöön: ”Sillä elämä on minulle Kristus ja 
kuolema on voitto.”

Kristityn tärkein tunnus on risti. Ristin pystypuu osoittaa ylöspäin kohti Jumalaa ja 
sanoo: Rakasta Jumalaa yli kaiken. Ristin poikkipuu osoittaa kohti toisia ihmisiä, kohti 
ympärillä olevaa maailmaa ja kohti luontoa. Sen sanoma kuuluu: Rakasta lähimmäis-
täsi niin kuin itseäsi. Välitä, varjele, pidä huolta. Elämän tarkoitus on rakkaus!

Rakas Taivaallinen Isä! Kiitämme sinua siitä, että olet tehnyt meistä taivaan kan-
salaisia ja kirjoittanut lakisi omiintuntoihimme. Anna sen ja rakkautesi ohjata meitä 
niin, ettei mikään elämämme alue jäisi pimentoon, valheen ja vääryyden sitomaksi.

SEPPO VILJAMAA
perheneuvonnan johtaja

Kalajoen rovastikunta

Filippiläiskirje rajaa voimakkaasti eroa niiden ihmisten väille, jotka uskovat Jumalaan ja niiden, jotka eivät. 

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, miksi näin.

Sanan aika
Sunnuntai 30.10.2016
Psalmi: Ps. 75:2-8, 10-11
1. lukukappale: 1. Aik. 29:10-12 tai Jer. 27:4-7
2. lukukappale: Fil. 3:17-4:1 tai Ap. t. 4:18-21
Evankeliumi: Matt. 22:15-22

K i r ko n ku va p ank k i  /  A a r n e O r m io

Kirkko päättää itse kenet vihkii
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Reformaatio 
olisi alkanut ilman Lutheriakin

Entä jos uskonpuhdistaja 
Martti Lutheria ei olisi ol-
lut? Olisiko uskonpuhdis-
tus eli reformaatio jäänyt 

syntymättä? 
Pohjoista reformaatiota tutki-

nut Turun ylipiston tutkijatohto-
ri, historioitsija Meri Heinonen 
uskoo, että reformaatio olisi al-
kanut, vaikka Luther ei olisi kos-
kaan syntynytkään. Joku tai jot-
kut toiset henkilöt olisivat täyttä-
neet Lutherin paikan.

Heinonen sanoo, että esimer-
kiksi Sveitsissä vaikuttanut refor-
maattori Ulrich Zwingli oli ak-
tiivinen 1500-luvun alussa. Eh-
käpä Zwingli olisi noussut uudis-
tusliikkeen johtoon ja kääntänyt 
osaltaan maailmanhistorian ku-
lun uuteen suuntaan.     

Nopeus kertoi
uudistustarpeesta
Reformaatiolle oli Heinosen mu-
kaan sosiaalinen tilaus, minkä 
osoitti sen nopea leviäminen. 

Reformaation mahdollista-
nut kehitys alkoi jo 1400-luvulla. 
Keskustelun ytimessä olivat tuol-
loin osin samat teemat kuin re-
formaatiossakin, kuten esimer-
kiksi Kristuksen kärsimys ja syn-
tien anteeksianto.  

Heinonen uskoo, että ilman 
Lutheria reformaatio olisi muok-
kautunut toisenlaiseksi kuin mil-
laisena se nyt tunnetaan. Katoli-
nen kirkko olisi alkanut jakaan-
tua, vaikka reformaatio olisi-
kin muotoutunut eri tavalla, hän 
väittää.

Kaikki alkoi 
anekaupasta
Lutherin ura reformaattori-
na alkoi, kun hän esitteli ane-
kauppaa vastustavat 95 teesi-
ään vuonna 1517. Kyse oli vain 
aneista eikä sellaisista asioista, 
joista evankelinen usko nykyään 
tunnetaan. 

Saksin vaaliruhtinas Fredrik 
tuki Lutheria muun muassa sik-
si, että hän vastusti anekauppaa 
ja oli kieltänyt niiden myynnin 
alueellaan.

Aneiden ostamisen uskottiin 
olevan keino lyhentää aikaa kii-
rastulessa ennen taivaaseen pää-
semistä.

– Lutherin kritiikki kohdistui 
siihen, että myymällä aneita kirk-
ko ei ohjannut uskovia aitoon ka-
tumukseen. Teesit eivät olleet 
edes kovin radikaaleja, mutta ne 
johtivat vaikeuksiin katolisen kir-
kon kanssa, kun Lutherin kirjoi-
tusten oikeaoppisuutta alettiin 
tutkia, Heinonen kertoo.

Luther 
radikalisoitui
Muutamassa vuodessa Luther ra-
dikalisoitui. Keskustelu teologi-
sista asioista kävi kiivaana. Kyse 
ei ollut enää aneista vaan paljon 
suuremmista asioista. 

Luther muun muassa kielsi 
paavin erehtymättömyyden opin 
uskonasioissa ja kirkolliskokouk-
sen auktoriteetin.

Lutherin mukaan Raamattu 
oli uskon ylin auktoriteetti. Ka-
tolisessa kirkossa esimerkiksi sen 
traditiolla, perinteellä, on tärkeä 
merkitys uskon auktoriteettina.

Luther uskoi, että ihminen pe-
lastuu yksin armosta, yksin us-
kosta ja yksin Kristuksen tähden. 

Luther vaati paluuta alkupe-
räiseen. Kirkon menneisyydestä 
tai alusta löytyy oikea usko, hän 
sanoi.

Martti Luther ei alun perin 
halunnut perustaa uutta kirkkoa. 
Hän halusi vain uudistaa vanhaa. 

Hän huomasi kuitenkin lopul-
ta, että katolisen kirkon kanssa ei 
päästäisi yksimielisyyteen. 

Uusi evankelinen kirkko syn-
tyi.

 
Reformeja oli 
ollut ennenkin
Reformeja oli ollut Heinosen mu-
kaan katolisessa kirkossa ennen-
kin, mutta 1500-luvun reformaa-
tio muutti perusteellisesti maa-
ilmaa. Osittain sen johtui vallit-
sevista yhteiskunnallista olosuh-
teista. 

Nykyisen Saksan alueella haja-
nainen valtiollinen rakenne mah-
dollisti Lutherin ja muiden refor-
maattorien sanoman nopean le-
viämisen.

– Olemassa ei ollut keskusval-
taa, joka olisi kyennyt kontrolloi-
maan esimerkiksi painotuottei-
den painamista ja leviämistä. Re-
formaation viestit kulkivat nope-
asti kaupungista toiseen. 

Reformaatioon kuuluvat myös 
muut suunnat kuin luterilaiset 
kirkot. Esimerkiksi Sveitsissä re-
formoitu kirkkoperinne ja Eng-
lannissa anglikaanikirkko. 

 
Yhteiskunnat 
muuttuivat
Katolisen kirkon rinnalle syntyi 
uusia kirkkoja, jotka vaikuttivat 
Euroopan yhteiskuntiin.

Pyhässä saksalais-roomalai-
sessa keisarikunnassa ruhtinaat 
hallitsivat alueitaan. He ottivat 
usein vastaan reformaation tuo-
man evankelisen uskon, sillä täl-
löin katolisen kirkon valta väistyi 
heidän ruhtinaskunnistaan. 

– Toki ruhtinaiden parissa 
esiintyi myös aitoa uskoa, Heino-
nen korostaa.

Katolinen kirkko väistyi esi-
merkiksi Pohjoismaissa, sillä ku-
ninkaat omaksuivat evankelisen 
uskon kirkon vaikutusta vähen-
tääkseen. 

Monenlaisin
motiivein
Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaa-
san motiivit katolisesta kirkos-
ta irtaantumiseen tuskin olivat 
kaikki uskonnollisia. Heinonen 
arvelee, että hän halusi etupääs-
sä ottaa haltuunsa kirkon varalli-
suuden pönkittääkseen omaa hu-
teraa valta-asemaansa. 

Heinonen lainaa arkkipiis-
pa Kari Mäkistä, joka arvioi, et-
tä pohjoismainen hyvinvointival-
tio on reformaation perua. Keski-
ajalla katolinen kirkko oli huoleh-
tinut köyhistä ja sairaista. Refor-
maatio toi uuden ideologian.

Katoliset uskoivat, että hyvän-
tekeväisyys vähensi kiirastuliai-
kaa. 

– Reformaation kirkoissa ja 
yhteiskunnissa ei ollut enää täl-
laista motivaatiota auttamiselle, 
mutta köyhistä piti silti huolehtia. 
Vastuu jakaantui koko yhteisölle. 
Tämä näkyy yhä pohjoismaissa.

 
Kirkko ei pääsyt 
Lutherista eroon
Martti Luther oli uskomatto-
man rohkea mies, sillä harhaop-
pisuudesta syytetyille saattoi käy-
dä huonosti. Edellisellä vuosisa-
dalla uskoa uudistanut, nykyisen 
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Oulugospelissa saa 
tanssia arkailematta 

K im m o Ko r p e la

Kimmo Korpela G-Powered-
yhtyeestä, onko kiva tulla 
Oulugospeliin pyhäinpäivän 
aikaan keikalle? Me oululai-
set ajattelisimme mielelläm-
me näin. 

– On erittäin mukava tul-
la Ouluun. Tämä on samalla 
G-Poweredin 11-vuotisjuhlakonsertti. Olemme odottaneet tätä 
keikkaa suurella innolla heti kilpailuna käydystä artistivalinnas-
ta alkaen. Yleisö äänesti meidät Ouluun. Tunnemme olevamme 
erittäin tervetulleita. 
Mitä nimi G-Powered tarkoittaa? 

– Se tarkoittaa Powered by God, suomennettuna Jumalan voi-
masta. Koemme, että olemme saaneet inspiraation ja lahjan mu-
siikin tekemiseen Luojaltamme ja hänen kunniaksi haluamme 
tätä työtä tehdä.
Bändinne musiikista sanotaan, että se rohkaisee, koskettaa, in-
nostaa. Mihin rohkaisette ja innostatte?

– Haluamme rohkaista kuulijoita kertomalla, että Jeesus ra-
kastaa jokaista äärettömän paljon. Tutustumalla Häneen voi elää 
parasta mahdollista elämää ja päästä kerran taivaaseen. Vain Jee-
sus voi antaa sen syvimmän rauhan, jota kaikki sydämessään kai-
paavat. 

– Innostamme ihmisiä nauttimaan elämästään uskovina, upei-
na jumalankuvina. Uskovalla on vieressään aina paras mahdolli-
nen personal trainer, Jeesus.
Saako konserteissanne tanssia? Onko ajatus siitä, ettei tanssi 
kuulu kirkkoon vanhentunut?

– Ehdottomasti saa. Jo kuningas Daavidin aikaan Jumalaa ylis-
tettiin "tanssien ja rumpua lyöden". Muistan, kun alle kymme-
nen vanhana kuuntelin radiosta eurodance-kappaleita ja minun 
alkoi tehdä mieli tanssia. Silloin syntyi haave, että haluaisin jos-
kus tehdä ja esittää samanlaista musiikkia, mutta paremmilla sa-
noituksilla. 
Sinä sävellät ja sanoitat sekä sovitat. Kerro jokin tuore riimi-
tyksesi?

– Viime aikoina olen "säveltänyt ja sanoittanut" höpölauluja 2- 
ja 5-vuotiaille tytöilleni. Yksi lauluista menee näin: "Isi on ihanin, 
kaikista ihanin. En tiedä mitään ihanampaa kuin mun oma isini". 
Jatkaisitko kahta lausetta: G-Poweredin konserttiin kannat-
taa tulla, koska ....

– … koska siellä tanssitaan ja iloitaan Jumalan kunniaksi. 
Oulugospelissa esiintyvät myös Herz, Save, KLS, Velj Löytty ja 
Pro Fide. Mikä näistä kokoonpanoista kiinnostaa sinua eniten? 

– Oulugospelin esiintyjäkaarti on laadukas. On vaikea nostaa 
yhtä ylitse muiden. Yksi erityinen muisto liittyy Pro Fideen. Mu-
siikkiurani alussa olin Kauniaisten Raamattuopistolla musakurs-
silla. Olin tehnyt yhden kappaleen valmiiksi ennen kurssia ja ha-
lusin kuulla jonkun laulavan sen, jotta tietäisin "toimiiko juttu". 
Musakurssin gaalailtaan sain houkuteltua laulamaan tekemäni 
biisiä Pro Fiden silloisen kosketinsoittajan Leevi Helon ja kurssi-
ni opettajan. Olin aivan fiiliksissä.

RIITTA HIRVONEN 

Oulugospel on 4.–6.11. Lisää tietoa ohjelmasta tämän lehden sivulla 15 
sekä www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Kimmo Korpelan lisäksi konemusiikkia soittavaan G-Powered-yhtyeeseen 
kuuluu laulaja Miia Rautkoski, joka Kimmon tavoin säveltää ja sanoittaa 
bändin musiikkia.

Reformaatio 
olisi alkanut ilman Lutheriakin

Tshekin alueella vaikuttanut Jan 
Hus poltettiin roviolla Konstan-
zin kirkolliskokouksessa.

Wormsin valtiopäivillä vuon-
na 1521 Lutherille tarjottiin mah-
dollisuutta luopua ajatuksistaan. 
Luther ei perääntynyt, sillä hän ei 
ollut yksin. Saksin vaaliruhtinas 
Fredrik tuki Lutheria. 

Luther oli lisäksi saavuttanut 
nopeasti valtavan kansansuosion.

– Jos Lutherista olisi haluttu 
päästä eroon, se olisi pitänyt ta-
pahtua mahdollisimman varhain. 

Kun Lutherin ajatukset olivat jo 
lähteneet leviämään, se oli liian 
myöhäistä, Heinonen pohtii.

Luther uskoi asiaansa, kuten 
monet muut ”harhaoppiset” en-
nen häntä.

– On ihmisiä, jotka ovat val-
miita uhraamaan itsensä. He ei-
vät halua luopua ajatuksistaan 
paineenkaan alla. Tällaisten ih-
misten täytyy olla tietynlaisia 

luonteita, historioitsija analysoi 
Lutherin persoonaa.

PEKKA HELIN

Reformaation merkkivuoden juh-
linta käynnistyy 31.10.2016. 
Juhlavuotta vietetään 5.11.2017 
saakka. Reformaation merkkivuo-
den aiheena on Armoa 2017! Ot-
sikko on samaan aikaan toteamus 
ja pyyntö. Armon korostaminen 
nousee Lutherin ajattelusta.  
Armon korostaminen on myös yh-
teistä kaikelle kristinuskolle. 

Merkkivuoden valtakunnallisia 
avajaisia vietetään Turussa sun-
nuntaina 30.10.  Avajaismessu on 
Turun Tuomiokirkossa kello 10 ja 
se lähetetään suorana lähetyksenä 
YLE TV1:ssä.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 20.11. kello 11–14
Kellon seurakuntakodissa, Kylätie 8, 90820 Kello. 
Kirkkopyhä omaishoitajille ja heidän läheisilleen Kellon 
seurakuntakodilla, koskien Oulun seurakuntayhtymän 
alueen seurakuntalaisia.
Ohjelma:
klo 11 lohikeittolounas
klo 12 messu, toimittaa kirkkoherra Jaakko Tuisku 
Haukiputaalta ja kanttori Anna-Kaisa Pitkänen 
Oulunsalosta sekä ehtoollisavustajana diakoniatyön-
tekijä Heli Puuperä Haukiputaalta
klo 13 kirkkokahvit ja yhteislaulua, runonlausuntaa, 
puheenvuoroja tarpeen mukaan
klo 14 kotiin
Tilaisuus on osallistujille ilmainen. Tervetuloa! 
Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat ja 
kyydintarve viimeistään 3.11. oman seurakunnan 
omaishoidosta vastaavalle diakoniatyöntekijälle.

Menot Oulun seurakunnissa 27.10.–3.11.2016

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
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Akseli Kristian 
Niemitalo, Leevi Juhani Ee-
meli Arponen, Manuel Mau-
ri Aatos Pirilä,  Minea Aa-
va Olivia Tilus, Minea Eerika 
Hietala.
Karjasilta: Väinö Pekka Ee-
mil Honkanen, Maiju Iines 
Jaurila, Linus Otava Leppä-
nen, Enni Katariina Petäjä-
kangas, Lilja Hertta Elviira 
Polso, Jan Eerik Mikael Rin-
tamäki, Aatu Juhani Valtte-
ri Schroderus, Anni Katariina 
Tuulonen, Oula Väinö Mikael 
Vähäkangas.
Kiiminki: Sara Tuuli Matlee-
na Pyörälä.
Oulujoki: Paavo Eevertti 
Heikkinen, Elias Onni Samuel 
Jämsä, Avella Eela Maria Lai-
tila, Lyyti Elsa Marjatta Ohen- 
oja, Martin Herman Rafael 
Pöyhtäri.
Oulunsalo: Lilja Irene Haikola.

Leikkaa talteen!

Tuira: Meea Eveliina Fofo-
noff, Annika Aino Ilona He-
vosmaa, Jenna Elina Aurora 
Honkanen, Sella Sofia Mat-
kaselkä, Lauri Antti Johan-
nes Murto, Mikael Alek-
santeri Nykänen, Mea Aino 
Edith Partanen, Touko Nuut-
ti Aukusti Rantakokko, Ronja 
Aada Ilona Vuorenmaa, Sa-
muli Sebastian Väliaho.

Vihityt
Haukipudas: Petri Aatos Ta-
pani Leppänen ja Aune Han-
nele Partanen, Markus Au-
kusti Ronkainen ja Ritva Sis-
ko Heikkala.
Oulujoki: Harri Juha Markus 
Kukkonen ja Kirsi Marja Er-
vasti.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Leena Annik-
ki Hammar 72, Urho Jaakko 
Jurvelin 88, Eila Rauha Jäm-
sä 90, Pirkko Marjatta Ollan-

Oulun seurakunnis-
sa vietetään Kirk-
komusiikkiviik-
koa pyhäinpäivän 

aikaan 3.–11.marraskuuta.  
Monipuolisesta ohjel-

matarjonnasta löytyy kuul-
tavaa klassisesta musiikista 
rockiin ja lastenmusiikkiin.

Kauneimmat ja kau-
heimmat hengelliset lau-
lut -yhteislaulutilaisuudes-
sa laulamaan pääsee myös 
itse. Torstaina 10.11. kello 
18 ravintola Tubassa pidet-
tävässä tilaisuudessa lau-
letaan yleisön ennakkoon 
toivomia lauluja. 

Säestyksestä huolehtii 
Oulun yliopiston musiik-
kikasvatuksen opiskelijoi-
den bändi. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Yhteislauluillan järjes-
täjä kanttori Anu Arvola-
Greus kertoo tilaisuuden 
nimen viittaavan ihmisten 
erilaisiin mieltymyksiin.

– Jokaisella on omanlai-

sensa suhde tilaisuudessa 
laulettaviin lauluihin. Toi-
sen ihmisen mielestä jokin 
laulu on ihana, mutta toi-
selle sama kappale on in-
hokki. 

Laulujen lomassa voi 
kertoa muistoja, joita kap-
paleisiin liittyy.

Aloituksessa hengellisen
musiikin helmiä
Kirkkomusiikkiviikon 
käynnistää Gloria-avaus-
konsertti torstaina 3.11. 
kello 19 Oulun musiikki-
keskuksen Madetojan sa-
lissa. 

Konsertti kokoaa yhteen 
Oulun seurakuntayhtymän 
kaikki kanttorit ja tarjoaa 
yleisölle hengellisen mu-
siikin helmiä suuren kuo-
ron ja Oulu Sinfonian esit-
tämänä.

Avauskonsertin ohjel-
massa on Arthur Honeg-
gerin Liturgique 3. Sinfo-
nia, Maurice Duruflén 4 

Viikko täynnä musiikkia

Oulun tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa
La 5.11. klo 20  
W. A. Mozart: Requiem (KV 626)
Soile Isokoski sopraano
Airi Tokola mezzosopraano (altto)
Hannu Jurmu tenori
Markku Liukkonen basso
OAMK:n kamarikuoro ja Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
Musiikinjohto Olli Heikkilä
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €
www.virtuaalikirkko.fi

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen  
lähtöjuhlakonsertti
Lauri-Kalle Kallunki baritoni ja urut 
Miikka Lehtoaho urut ja piano  
Raimo Paaso baritoni  
Henna-Mari Sivula sopraano  
Maija Tynkkynen cembalo
Vapaa pääsy
www.virtuaalikirkko.fi

keto 73, Hilja Maria Pälve 93.
Haukipudas: Eila Maria Ha-
lonen 87, Marjatta Anneli 
Väyrynen 82.
Karjasilta: Aune Marjatta 
Immonen 68, Hilda Maria 
Jarva 96, Liisa Tellervo Karhi 
58, Matti Viljami Marjamaa 
89, Kaisa Kyllikki Mikkola 89.

Oulujoki: Katri Kantelinen 92, 
Tuulikki Runtti 90, Oiva Veik-
ko Jalmari Tuunanen 5 kk.
Tuira: Janne Eero Sulo Hyy-
piö 41, Aino Annikki Katarii-
na Koistinen 88, Mirja Sep-
pälä 93, Tyyne Annikki Tii-
rola 83.

Motettia, op. 10 sekä Fran-
cis Poulencin Gloria. 

Honegger, Duruflé ja 
Poulenc vaikuttivat kaikki 
uusklassisen tyylisuunnan 
kehitykseen 1900-luvun 
alun Ranskassa, ja he sä-
velsivät niin maallista kuin 
kirkollista musiikkia. 

Konsertin teoksissa tun-
nelmat vaihtelevat sodan 
kauhuista seesteiseen rau-
han kaipuuseen.

Kapellimestarina 
konsertissa toimii Nils 
Schweckendiek ja sopraa-
nosolistina kuullaan Anna-
Kristiina Kaappolaa. 

Konsertin kesto on noin 
1 tunti ja 40 minuuttia si-
sältäen väliajan.

Kirkkomusiikkiviikon 
koko ohjelma löytyy osoit-
teesta www.oulunseura-
kunnat.fi/kirkkomusiikki-
viikko.

Gloria-konsertin kapellimestarina nähdään Nils Schweckendiek ja 
sopraanosolistina kuullaan Anna-Kristiina Kaappolaa.

Marco B o r g g r eve S e p p o J . J .  S i r k ka



15Rauhan Tervehdys  |  Nro 32  | 27.10.–3.11.2016

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

vári. Kamarikuoro Sofia Mag-
dalena, johtaa Taru Pisto. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 16 tuomiokirkko. Toi-
mittaa Salla Autere ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.
Messu su 6.11. klo 10 tuomio-
kirkko. Saarna Juha Valppu, 
toimittaa Ari-Pekka Metso ja 
avustaa Jouni Riipinen. Kant-
tori Henna-Mari Sivula ja ur-
kuri Péter Marosvári. Tuomio-
kirkkokuoro. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto torstaina 

27.10. ja 3.11. klo 11–12 Kes-
kustan srk-talo. Riku-Matti 
Järven päivystys.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, soittamalla  
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä, Isokatu 17. 
Diakonian aamu tiistaisin klo 
9–11 Keskustan srk-talo (Iso-
katu 17, Monitoimisali). Työt-
tömien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala ja kaiken-
ikäisten juttutupa. Aamupa-
la on tarjolla kello 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu keskiviikkona 
klo 11–12 Keskustan srk-talo,  
2. krs. ruokasali Kaneli. Työt-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vihkihetket la 29.10. klo 
15 Oulun tuomiokirkko. 

Messu su 30.10. klo 10 tuo-
miokirkko. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustavat Anna-
Mari Heikkinen ja Jouko Lan-
kinen. Kanttori Henna-Ma-
ri Sivula ja urkuri Péter Ma-
rosvári. Lähetys radio Dei ja 
Pooki sekä www.virtuaali-
kirkko.fi. 
Messu su 30.10. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.

Hiljaisuuden 
rukoushetki 

sunnuntaina 30.10. 
ja 6.11. klo 18–19 
tuomiokirkossa. 

Hiljaisuutta, rukousta, 
Taize-lauluja. NNKY ja 

Sinapinsiemen ry.

Gospelmessu 4.11. klo 18  
tuomiokirkko. Liturgina Sal-
la Autere, saarnaa Katarii-
na Pitkänen ja avustaa Juha 
Vähäkangas. Musiikista vas-
taa Esa Rättyä. Oulugospelin 
avausmessu.
Ordinaatiomessu la 5.11. klo 
10 tuomiokirkko. Johtaa piis-
pa Samuel Salmi, liturgi Ka-
ri Tiirola, saarna Kari Ruotsa-
lainen ja avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Péter Maros-

Kouluttajana toimii Lasse Kantola. Päivän aikana 
mietimme oheisviestinnän, dialogin ja oman pa-
noksen merkitystä ihmisen kohtaamisessa. Min-
kälaisen jäljen tai tunnelman kykenen halutessani 
luomaan lähimmäiselleni. Puhumme myös yhteis-
kunnan haasteista, muuttuvasta maailmasta, työ-
elämästä, väsymisestä ja taakoittumisesta.
Koulutukseen on ennakkoilmoittautuminen ja se 
on maksuton. Lisätietoja: Anneli Nieminen, 
p. 040 5747 105.

tömien ja eläkeläisten ruokai-
lu, hinta 2 €.

Lapsille ja
lapsiperheille

Liikuntakerho 3.–6.-lk ma 
31.10. klo 18–19 Kansainväli-
nen koulu, Kasarmintie 4, lii-
kuntasali. Kerhossa pelataan 
yleisimpiä pallo- ja mailape-
lejä, liikutaan erilaisilla temp-
puradoilla ja nautitaan liikun-
nan riemusta yhdessä toisten 
lasten kanssa. Ei ennakkoil-

moittautumista, maksuton.
Heinätorin perhekahvila ti 
1.11. klo 10–11.30 Heinätorin 
srk-talo. Seurakunta tarjoaa 
mehut ja kahvit pikkupurta-
van kera. Voit halutessasi vain 
piipahtaa tai viettää koko yh-
teisen ajan. Mukana lasten-
ohjaaja Tea Lakkala.  
Perhekerho to 3.11. klo 10–
11.30 Keskustan srk-talo. Las-
ten ja aikuisten kohtaamis-
paikka, johon lapsi tulee yh-
dessä huoltajan kanssa. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 4.11. 
18.00  Messu Tuomiokirkko 
20.00  Konsertti Pohjankartano 
 kls. 
21.00  YöKahvila

lauantai 5.11. 
10.00  Messu Tuiran kirkko 
11.45  Pohjankartanon aulassa FC 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 G-Powered, Save 
15.45  Pohjankartanon aulassa FC 
16.00  MajaKat Pohjankartano 
17.45  Pohjankartanon aulassa FC 
18.00  Konsertti Pohjankartano 
 Herz, Pro Fide 50-v konsertti 
21.00  elävää Kuvaa Pohjankartano 

sunnuntai 6.11. 
10.00  Messu Karjasillan kirkko 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 Esa Rättyän juhlakonsertti, Velj. Löytty 

TUOMIOROVASTIN 
VAALI

Tarkemmat tiedot vaaleista ja  
ehdokkaista netissä! www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

Rakennetaan yhdessä 
seurakuntaamme 
evankeliumiin pitäytyen, 
perinteitä kunnioittaen ja 
uusille ideoille avoimina.” 

“

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunnan kirkkoherran eli

3. vaalisijalle asetetun Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kappalaisen Ari-Pekka Metson 
vaalinäyte on Oulun tuomiokirkon messussa  
su 30.10. klo 10.

Vaalipäivä su 13.11.2016

Ennakkoäänestys 7.–11.11.
•  ma–pe 7.–11.11. klo 9–18 Oulun tuomiokirkkoseura- 

kunnan kirkkoherranvirastossa, Isokatu 17

Katso muut ennakkoäänestyspaikat vaalisivuilta.

Vaalipaneeli  
järjestetään kauppakeskus Valkeassa pe 4.11. klo 16 alkaen.

Kotiäänestys 7.–11.11.  
Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä viimeistään 4.11.
soittamalla klo 9–16 kirkkoherranvirastoon  
p. 08 316 1401.

Äänioikeutettuja 
ovat täysi-ikäiset Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.

Kirkkoherraehdokkaat, Raamattu 
ja sen tulkinta ti 1.11., ke 2.11. ja to 3.11. 

klo 18–20 Keskustan srk-talon juhlasali. 
Mitä Raamattu merkitsee minulle ja 

seurakuntalaisille? 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvaaliin 

liittyvät raamattuluennot. 
Tiistaina 1.11. Pauli Niemelä 

Keskiviikkona 2.11. Ari-Pekka Metso 
Torstaina 3.11. Satu Saarinen. 

Luennon jälkeen mahdollisuus kysymysten 
esittämiseen ehdokkaille.

Oulugospelin aloituskonsertti: kls.
perjantaina 4.11. klo 20–21  Pohjankartanon 

koulussa (Leevi Madetojan katu 1) 

kls. eli Kiitän Luojaani Sinusta on viiden nuoren 
miehen muodostama gospelrockbändi Ikaalisista.

Rokkia isolla asenteella ja suurella sydämellä. 

KIRKKO-
MUSIIKKI-

VI IKKO 
2016

Torstai 3.11.
 19  Gloria, Madetojan Sali

Perjantai 4.11. 
 19  Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus,  
 Oulunsalon kirkko
Lauantai 5.11. 
 20  W. A. Mozart: Requiem, Tuomiokirkko

Sunnuntai 6.11. 
 18  ”Vain hetkisen ihminen elää ehtii” –   
 PopRock!-lyriikkailta, Kastellin kirkko
 18  Jazzmessu, Tuiran kirkko
 20  Kantaatti-ilta, Kiimingin seurakuntakeskus

Maanantai 7.11. 
 19  Laulaen iloa jaamme – Lapsikuorokavalkadi,  
 Pyhän Andreaan kirkko

Tiistai 8.11. 
 19  Viventi, Oulujoen kirkko
 19  ”Nyt ylös sieluni” – Oulun Konservatorion  
 kuoro, Karjasillan kirkko

Keskiviikko 9.11. 
 19  Harmoniaa uruilla ja harmonikalla,  
 Pyhän Tuomaan kirkko

Torstai 10.11. 
 18  Kauneimmat ja kauheimmat hengelliset  
 laulut -yhteislaulutilaisuus, Tuba
 19  ”Ah autuasten maassa” – Pyhäinpäivän   
 lauluja, Melodiam-kuoro, Karjasillan kirkko
 19  Lauluja armosta ja ilosta,  
 Kiimingin seurakuntakeskus
 19  Soiva lohdutus, Haukiputaan seurakuntakeskus

Perjantai 11.11. 
19  Amanin konsertti, Tuiran kirkko
19-22 Urkumaraton, Haukiputaan seurakuntakeskus

www.oulunseurakunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko
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kille avoin kohtaamispaik-
ka. Klo 9.50 aamuhartaus 
kappelissa, klo 10 aamupuu-
ro, voileivät ja kahvi ja klo 
10.30–11.30. Aamiaisen jäl-
keen aiheena kuulon heik-
kenemisen vaikutukset elä-
mään. Kokemuksia jaka-
massa Aino Pohjola. Aamu-
puuron valmistavat Puttaan 
Martat. Ruokailu on maksu-
ton, halutessaan voi pudot-
taa vapaaehtoisen maksun 
rahalippaaseen.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 7.11. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Neulotaan diako-
nian ja lähetystyön hyväksi ja 
järjestetään adventtimyyjäi-
set marraskuussa. 
Lukupiiri ma 31.10. klo 18 
srk-keskuksessa. Kirjana Itä-
ranta Emma; Teemestarin 
kirja.
Lähde mukaan Maata nä-
kyvissä -festareille Turkuun 

18.–20.11. Hinta 60 € sis. fes-
tariliput (58 €), matkat, ma-
joituksen ja ruuat. Ilm. osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat -> haku-
sanalla maata näkyvissä. Li-
sätietoa www.maatanaky-
vissa.fi.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
20.11. klo 11 Kellon srk-kodil-
la. Ilm. ja mahdolliset aller-
giat sekä kyydintarve viim. 
3.11. diakoniatyöntekijä Heli 
Puuperälle, p. 040 5898 362 
tai heli.puupera@evl.fi. Ks. il-
moitus s. 14.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 30.10. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa, lauluseurat ke 
2.11. klo 18.30 Minna ja Ve-
sa Similällä, Ulkonokantie 1. 
Kello: ompeluseurat pe 28.10. 
klo 18.30 Littowilla, kodinilta 
su 30.10. klo 17 ry:llä.

Menot Oulun seurakunnissa  27.10.–3.11.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tölli, 
saarnaa Musa Zakwe, avus-
taa Maija Hyvönen, kanttori-
na Sari Wallin, kirkkokahvit.
Juhlamessu (sävel Rasinkan-
gas) su 30.10. klo 13 Jäälissä. 
Toimittaa Jaakko Tölli, avus-
taa Seija Helomaa ja diako-
niopiskelija Kaisa Taskinen. 
Kanttorina Sari Wallin, Jää-
lin koulun kuoro, johtaja-
na Raakel Pyykkönen ja An-
na Silander, soittajina Tapio 
Orava, kitara ja Valtteri Heik-
kilä, cajon.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
10 Montin-salissa
Lähetyspiiri to 3.11. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 31.10. klo 
11–12 Jäälin kappelissa. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 31.10. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta), maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot vko:lla 44 Kirk-
kopirtissä tiistaina klo 9.30–

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Mus-
takallio, saarna Keijo Nis-
silä, avustaa Leena Brock-
man. Messudiakonina Pau-
la Hiltunen. Kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Musiikkiavusta-
jana Jokikylän ry:n lauluryh-
mä. Kirkkokahvit srk-keskuk-
sessa.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 
5.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Mustakallio. Kant-
torina Kaisa Säkkinen. Hau-
kiputaan seurakunnan nuor-
ten lauluryhmä. Tilaisuudes-
sa muistetaan nimeltä mai-
niten edellisen pyhäin-
päivän jälkeen pois-
nukkuneita seu-
rakuntamme 
jäseniä.
Raamattupiiri 
keskiviikkoisin 
klo 18 srk-kes-
kuksen Poiju-
kokoustilassa.
Rukouspiiri tors-
taisin klo 14.30 srk-
keskuksen Poiju-kokousti-
lassa. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
27.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Urkumaraton pe 11.11. klo 19 
srk-keskuksessa. Urkureina 
Niina Ylikulju, Elias Nieme-
lä, Miikka Lehtoaho ja Ismo 
Hintsala. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5€. Tarjoilua pientä kor-
vausta vastaan. Tilaisuus liit-
tyy Oulun seurakuntien kirk-

komusiikkiviikkoon ja Hauki-
pudas-päiviin.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 31.10. klo 13 Asemaky-
lällä, Veteraanikuja 3, to 3.11. 
klo 13 srk-keskuksen Froste-
rus-salissa ja to 3.11. klo 13 

Kellon srk-kodilla.  Ker-
hossa hartaus, kah-

vit ja vaihtelevaa 
ohjelmaa, jos-
kus vierailija. 
Juttukahvi-
la ke 2.11. klo 
13 Martinnie-

men srk-kodil-
la. Juttukahvila 

kaikenikäisille. Al-
kuhartaus, kahvit ja 

yhteistä ohjelmaa sekä kes-
kustelua, joskus vierailijoita. 
Juttukahvila on ilmainen.
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-

tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Sururyhmä aloittaa to 10.11. 
klo 18 srk-keskuksessa. Suru-
ryhmässä on mahdollisuus 
käydä läpi menetystä yhdes-
sä muiden samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu 8 kertaa 
syksyn ja talven aikana. Su-
ruryhmän vetäjinä toimivat 
pastori Leena Brockman ja 
diakoniatyöntekijä Minna Si-
milä. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset pe 4.11. mennessä 
Minna Similälle, p. 040 8668 
319 tai minna.simila@evl.fi.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa sr 
k-keskuksessa. Ajanvaraus 
taloudellisen avun hakemi-
seksi, p. 044 7310 232. Dia-
koniatoimistoon voi tulla 
myös käymään. 

Muut menot
Miesten ilta to 27.10. Yh-
teislähtö klo 16.30 henki-
löautoilla Haukiputaan kir-
kon parkkipaikalta. Katso-
taan, että kaikki saavat kyy-
din. Ohjelmassa mm. maivan 
paistoa Pertin mökillä, kah-
vittelua, tutustumista Iin Ha-
minaan ja kirkkoon. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Mu-
kana pappi Pekka Mustakal-
lio (p. 045 1393 478) ja seura-
kunnan vapaaehtoisia.
Aamupuuro-Akatemia ma 
31.10. srk-keskuksessa. Kai-

11 ja Jäälin kappelissa tors-
taina klo 9.30–11. 
Perhekahvilat vko:lla 44 
Kirkkopirtissä perjantaina 

Omais-
hoitajien ja 

heidän läheistensä 
kirkkopyhä 

su 20.11. klo 11 
Kellon srk-kodilla.  

Ks. ilmoitus 
s. 14.

klo 9.30–11 ja Jäälin kappelis-
sa maanantaina klo 9.30–11.  
Esikkoryhmä vko:lla 44 tiis-
taina klo 10–12 Jäälin kap-

pelissa.
Pyhäkoulu su 30.10. klo 12 
Kirkkopirtissä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 31.10. klo 
10–13 Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista. 
Naisten kasvuryhmä ti 1.11. 
keilaamassa. Tiedustelut Sei-
ja Lomma, p. 040 5793 247.
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 9.11. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveys-
tie 3, Kiiminki). Helena Yli-
maula vierailee aiheenaan 
”mitä unet kertovat minulle 
ja minusta”. Olkkarin rupat-
teluklupi on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Oh-
jelmassa on teemallista ru-
pattelua, hartaus, yhteislau-
lua ja kahvittelua. Kauem-
pana Kiimingin seurakun-
nan alueella asuvilla on mah-
dollisuus tilata kyyditys Sei-

ja Lommalta ma 7.11. klo 15 
mennessä, p. 040 5793 247.
Vapaaehtoistyön koulutus-
päivä la 19.11. klo 11.30–16 
keskustan seurakuntakoti, 
Isokatu 17 Oulu. Päivän kou-
luttajana draamapedago-
gi ja ohjaaja Lasse Kantola, 
aloitamme lounaalla. Tied. ja 
ilm. 31.10. mennessä Jaana, 
p. 040 5793 248.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
20.11. klo 11–14 Kellon seu-
rakuntakoti, Kylätie 8 Kel-
lo. Tilaisuus on ilmainen ja 
seurakunta järjestää kyydin. 
Ilm. viim. 3.11. Jaana Kontio 
p. 040 5793 248. Tervetuloa!    
Kuorojen järjestämä hy-
vän mielen lentopallotur-
naus sekajoukkueille 3 & 3  
la 19.11. Laivakankaan koulul-
la. Osallistumismaksu 10 € /  
pelaaja. Ilmoittautumiset jark-
ko.metsanheimo@evl.fi. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 30.10. 
klo 17 seurat ja lauluilta 
ry:llä, Tauno Kujala.

Soiva 
       lohdutus 
torstaina 10.11. klo 19 srk-keskuksessa. 

Runoja ja musiikkia surusta, lohdutuksesta ja toi-
vosta. Mukana runoilija Inkeri Karvonen ja Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro Hannu Niemelän johdolla. 
Urut Lauri-Kalle Kallunki. Ohjelmassa myös yhteislau-
lua. Vapaa pääsy. Tilaisuus liittyy Oulun seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikkoon ja Haukipudas-päiviin.

K
irko

n ku
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kki / San
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Tule kuulemaan 
lähetystyön terveisiä Afrikasta! 
Saara Kalaluka on vieraanamme 30.10. klo 10 messus-
sa ja sen jälkeen kirkkokahvilla. Saaran kanssa vierailul-
le piti tulla Douglas Dziva. Vierailija on vaihtunut Kwa-
Zulu Natalin kirkkojen neuvoston varatoimitusjohtajak-
si Musa Zakweksi. 
KwaZulu Natalin kristillinen neuvosto (KZNCC) on alu-
een kirkkojen ja kristillisten järjestöjen itsenäinen yh-
teisö, mikä tukee jäseniään kristillisen todistuksen, rau-
han, oikeudenmukaisuuden ja spiritualiteetin kysymyk-
sissä. KZNCC tekee myös vahvaa vaikuttamistyötä poliit-
tisten päättäjien suuntaan kirkkojen tärkeinä pitämien 
asioiden edistämiseksi.

YV- startti vuoden 2017 teemoista 
torstaina 10.11. klo 12–15 Kempeleessä. 

Lähde mukaan! 
Tiedustelut ja kyytiasiat 7.11. mennessä: 

Seija Lomma, p. 040 5793 247.
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"Vain hetkisen ihminen elämään ehtii" 
PopRock! -lyriikkailta
sunnuntaina 6.11. klo 18 Kastellin kirkko.

Se on täällä! PopRock -lyriikkailta
maustettuna haikealla suomi-
iskelmällä ja sydämellisellä 
gospel-menolla. Elämää, rakkautta, 
kuolemaa. Nyt myös yhteislauluja. 
Tekstejä esittävät Marjukka Hamari, 
Elsi Salovaara, Esa Arbelius ja 
Juha Vähäkangas. Musiikista vastaa 
Jenni Koskenkorva bändeineen.  
Tapahtuma kuuluu Kirkkomusiikkiviikkoon 
ja OuluGospel 2016 -oheisohjelmaan. Vapaa pääsy!

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 30.10. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Esa 
Nevala, kanttori Riitta Piip-
po. Musiikissa avustaa Mies-
kuoro Weljet. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 30.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 30.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Esa Nevala, kanttori Juha So-
ranta. Kirkkokahvit.
Messu su 30.10. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Ks. ilmoitus. 

Hengelliset tilaisuudet 
Maikkulan raamattupiiri to 
27.10. ja to 3.11. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Hanna rukousryhmä to 
27.10. klo 18, Kastellin kirkko.  
Hartaus pe 28.10. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2.
Miesten keskusteluilta ma 
31.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Aihe: Miehen usko. 
Miesten keskusteluillat jat-
kuvat Maikkulan kappelissa. 
Keskustelemme miehiä kiin-
nostavista aiheista Raama-
tun valossa. 
Raamattupiiri ke 2.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 3.11. klo 
13, Kastellin kirkon pappilan 
puolella. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 27.10. klo 18 Kauko-
vainion kappeli, kirkkoseurat 
ti 1.11. klo 19 Karjasillan kirk-
ko, Keijo Nissilä ja Pentti Kin-
nunen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9–10. 
Maksutonta aamupalaa.

Lapsille ja
lapsiperheille 

Messupyhis su 30.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Luontopyhis su 30.10. klo 15 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 12 Maikkulan kappeli, to 
3.11. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko, to 3.11. klo 13 Karja-
sillan kirkko.
Palvelupiiri ma 31.10. klo 
13, Karjasillan kirkko. Avoin 
ryhmä diakonian vapaaeh-
toistyöstä kiinnostuneille. 
Diakoniaryhmä ti 1.11. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Musiikkitilaisuudet
Säveliä syksyyn -konsert-
ti la 29.10. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Yksin- ja kuo-
rolaulua, soitinmusiikkia sekä 
runoutta syksyn iltaan. Kon-
sertin rungon muodostaa Ei-
no Leinon runo Hymyilevä 
Apollo. Runoa rytmittävät 
mm. Oskar Merikannon, Toi-
vo Kuulan ja Heino Kasken sä-
vellykset, sekä yhteislauluvir-
si. Konsertin päätteeksi kah-
vitarjoilu. Vapaaehtoinen oh-
jelma-/kahviraha, tuotto Ma-
ya Nepal ry:n hyväksi (www.
mayanepalry.com).

Perheiden pyhäinpäivä -tapahtuma     
torstaina 3.11. klo 18 ja perjantaina 4.11. klo 10
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa          
(Hiihtomajantie 2)

Hiiri ja elefantti ovat ystäviä. 
Millainen on heidän yhteinen 
matkansa?
Mitä tapahtuu, kun elefantti 
alkaa olla jo vanha ja väsynyt?
Mihin lyhtyjen valaisema 
polku vie? 
Mistä kertovat tarjolla olevien 
munkkien pyöreä muoto?

Tervetuloa yhdessä tutkimaan 
ja ihmettelemään! 
Varaa mukaan myös ulkovaatteet.
Ko. päivinä ei ole päiväkerhoja.

Illassa mukana Minna-Maaria Sipilä, 
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä. 

Paljaat Jalat-kuoro. Tarjolla iltapalaa. 
Illan järjestävät Karjasillan seurakunta ja 

Majakkatiimi. Tervetuloa! 
Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com. 

Lattiakuvailta
keskiviikkona 2.11. klo 18–19.30 Maikkulan kappelissa.  

Aiheena Elämänkaari
Pyhäinpäivänä muiste-
lemme kuolleita lähei-
siämme, mutta tänään 
pohdimme myös elämää 
ja sitä, mitä meistä jää 
jäljelle, kun on aikamme 
lähteä. Mitä hyviä muis-
toja läheiseni muistele-
vat minusta hautajaisis-
sani?  Millaisen elämän 
sain elää? 
Lattiakuvailta on iltahartaus lapsille ja aikuisille, mo-
lemmille on omat hartaudet. Hartauden jälkeen on tar-
jolla yhteinen iltapala. Tervetuloa yksin tai yhdessä!

Messu Kastellin kirkossa klo 10.
Kirkkokahvit. ”Mistä reformaatiossa oli kyse?” 
alustus kappalainen Erja Oikarinen.
Messu Kaukovainion kappelissa klo 12
Kirkkokahvit. ”Mikä reformaatio?”
alustus kappalainen Kimmo Kieksi.

Operaatio Joulun lapsi 
-keräysilta ja pakettitalkoot 
tiistaina 1.11. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tule antamaan omastasi ja kokoamaan lahjapaketteja 
Euroopan köyhimmille lapsille yhdessä hyvää tehden. 
Operaatio Joulun lapsi on keräys, jolla kerätään 
lahjapaketteja Euroopan köyhimmille lapsille Romanias-
sa ja Moldovassa. 
Voit tuoda keräysiltaan jotakin 
tai kaikkia seuraavista: 
kenkälaatikkoon mahtuvia 
uusia ja käyttämättömiä lelu-
ja, hammasharjoja ja -tahno-
ja, saippuoita, kampoja, pipoja, 
hanskoja, paitoja ja sukkia, ky-
niä, vihkoja, teroittimia, pyyhe-
kumeja ja hedelmäkarkkipusse-
ja tai tuoda jo valmiin lahjapa-
ketin. Illan aikana tarjolla 
pientä iltapalaa. 
 Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi 
ja pastori Mirjami Dutton, 
p. 044 3161 473.

Havuseppeletalkoot 
ja seppelemyynti
Tule talkoisiin Kauko-
vainion kappeliin ma 
31.10. klo 9–15, ti 1.11. 
klo 9–19 ja ke 2.11. 
klo 9–14. Valmistam-
me havuseppeleitä & 
myymme ne lähetys-
työn hyväksi. Talkoo-
väelle ma–ke talkoo-
lounas ja kahavit. 
Myynti: Voit tehdä 
seppeleistä ennakko-
varauksen tekstiviestil-
lä p. 040 5752 714. Ker-
ro viestiin nimesi ja tie-
to, montako seppelet-
tä tilaat. Saat talkoista 
tekstiviestin, jossa ker-
rotaan, milloin valmiit 
seppeleet ovat nou-
dettavissa. Seppeleitä 
myydään Kaukovaini-
on kappelin aulassa ke 
2.11. klo 16–19. 
Lisätietoja: Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714.

Pyhäinpäivän aattona lauletaan Karjasillan kirkossa en-
keliaiheisia lauluja. Musiikista vastaavat muun muassa 
Lea Tuovinen, Sinikka Statsevich ja Aki Uusitalo. Vapaa 
pääsy. Kahvi- ja teetarjoilu. Tilaisuudessa on myynnis-
sä myös Anne Rintalan enkeliaiheisia kortteja ja tauluja.

“Vaik´näe en silti tiedän sen” -näyttely
Luonto kätkee sisäänsä sanomattomia viestejä, jotka 
nähdäkseen on pysähdyttävä ja avattava silmänsä. Lea 
Tuovisen valokuvia esillä Karjasillan kirkon aulassa mar-
raskuun ajan.

su 6.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

Sunnuntain aiheena on “Kuolemasta elämään”. 
Varikkomessun toimittaa Erja Oikarinen yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. Messussa saarnaa Veikko 
Kettunen Kansanlähetyksestä. Musiikista vastaa 
varikkobändi. Saarnan aikana lapsille on pyhäkoulu. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Tervetuloa Varikolle!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Messu su 30.10. klo 12, San-
ginsuun srk-koti. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, kirkko-
kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Terttu Laak-
sonen, kanttorina Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 31.10. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 31.10. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 28.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Pikku Putiikki ti 1.11. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo.  
Neulansilmä ti 1.11. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. 
Fransupiiri ti 1.11. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.11. 
klo 17, Hintan srk-talo.
Diakoniailta ke 2.11. klo 18, 
Rauni ja Anna-Liisa Nokelal-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Suljettu ti 18.10. 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  27.10.–3.11.2016

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Saila Karppinen, avustaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttori 
Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
kokahvit. 
Hartaus ke 2.11. klo 13.30, 
Salonkartano, Jukka Joen-
suu, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 3.11. 
klo 11, seurakunnan Toimi-
talolla, Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen.
Hartaus to 3.11. klo 13.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Messu la 5.11. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Maija Sivu-
la, kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra, kirkkoväärti Pirjo Weisell, 
musiikkiavustaja Regina Ha-
marikivi oboe. Messussa sy-
tytetään kynttilät vuoden ai-
kana poisnukkuneille seura-
kunnan jäsenille.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
31.10. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 3.11. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla.  
Repun perhekerho to 3.11. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 4.11. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 31.10. klo 11 

la,  Nokelantie 13, Yli-Iin Tan-
nila.  
Seurakuntakerho to 3.11. klo 

10, Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 

Pysäkillä. Paikalla on myös 
SPR:n Terveyspointti.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 1.11. 13.–14.30 
Pysäkillä. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
1.11. klo 9–10 Pysäkillä. Aa-
mupuuro on tarkoitettu vä-
hävaraisille ja yksinäisille ou-
lunsalolaisille.

Musiikkitilaisuudet
Pyhäinpäivän aaton sävel-
hartaus pe 4.11. klo 19 Ou-
lunsalon kirkko. Ks ilmoitus.

Muut menot
Herättäjäyhdistys Su 30.10. 
klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Toimitalon Yläsalissa.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 30.10. klo 16 seurat 
ry:llä Esa Kurkela, Markku 
Seppänen. Ti 1.11. klo 18.30 
lauluseuroja kodeissa Lam-
pisella Kaislaranta 71, Pakari-

sella Kesäranta 6. La 5.11. klo 
12 pyhäinpäiväseurat ry:llä 
Pekka Nurmela, Tapio Hol-
ma. La 5.11.klo 17 viikkomes-
su Pekka Nurmela, Tapio Hol-
ma. Salonpää: Su 30.10. klo 
16 seurat ry:llä.

Neulontaa ja
matkakumppanuutta 
tiistaina 1.11. klo 13–14.30 Pysäkillä. 

Kaikille avoin ryhmä neulomisesta ja hyvän 
tekemisestä kiinnostuneille. Valmistamme diakonia-
työlle lahjoitettavaksi sukkia, lapasia, myssyjä, 
huiveja yms. keskustelun lomassa.  

Lisätietoja diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848. 

-näyttämöteos
su 13.11. klo 18  Oulujoen kirkossa. 
Näytelmä koostuu seitsemän miehen 
tarinasta. Häpeän miehet -näyttämöte-
oksen teemoja ovat miehen yksinäisyys, 
puhumattomuus, syyllisyys ja häpeä 
sekä yksilön että yhteisön tasolla.  
Lippuja myydään tuntia ennen ovelta. 
Lippuja saa myös K-Marjakkaasta 
Hailuodosta. Lippujen hinnat ovat 
17/12 euroa. Tarkemmat tiedot:  
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7033 690. Vastaanotto 
muissa asioissa sopimuksen 
mukaan ottamalla yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 31.10. 
klo 10.30–12 Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka maksuttoman aa-
mupalan merkeissä. Paikal-

la seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
3.11. klo  9–12, Myllyojan srk-
talo.  
Perhekerhojen retki omil-
la kyydeillä Oulujoen kirk-
koon ja hautausmaalle 4.11. 
Kokoontuminen parkkipai-
kalla 9.30. HUOM! Tällä vii-
kolla ei Hintan ja Huonesuon 
seurakuntakodeilla perhe-
kerhoja.

Gaudiate joululaululevyn julkistamiskonsertti 
to 10.11. klo 18 Oulujoen kirkossa.  

Gaudiate-kuoron joululaululevyn 
"Laulaen soi jouluyö" julkista-
miskonsertti. Tilaisuus on samal-
la kuoron 20-vuotisjuhla. Osa le-
vyn tuotosta menee ODL:n kaut-
ta vähävaraisten musiikin opiske-
lun tukemiseen. Levyä voi ostaa paikanpäältä 
tai suoraan kuorolaisilta hintaan 15 euroa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 

Lapsi-ja nuorisokuoro aCorden 
Siivekäs tiikeri -albumin julkistamistilaisuus 
lauantaina 12.11. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Oulujoen seurakunnan Lapsi-ja nuorisokuoro aCorde 
julkaisee uuden levyalbumin Siivekäs tiikeri. Kuoron-
johtajana toimii Anna Haanpää-Vesenterä. Pianosäes-
tys Leena Poikela. Lisätiedot Anna Haanpää-Vesenterä 
p. 044 3161 651. Sydämellisesti tervetuloa hetkeksi le-
vähtämään lempeiden laulujen syliin. 

Puhallinorkesteri Viventin konsertti 
tiistaina 8.11. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Kirkkokonsertti Oulujoen kirkossa on osana kirkkomu-
siikkiviikkoa. Kapellimestarina Kimmo Rantakeisu. 
Solistina Lauri Pelkonen huilu. Ohjelmassa mm. 
Bendan huilukonserton 1. osa. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Oulunsalon seurakunnan perheillat 
maanantaisin klo 18–20 Salonpään kylätalolla ja
tiistaisin klo 18–20 Repussa Pitkäkankaan koulun vieressä.
Perheilloissa voi askarrella, syödä iltapalaa, leikkiä ja jutella. Ilta päättyy aina 
hartauteen. Perheillat ovat ilmaisia ja niistä saa lisätietoja Kirsiltä, p. 040 7720 373. 

Pyhäinpäivän aaton    sävelhartaus 
perjantaina 4.11. klo 19 Oulunsalon kirkossa. 

Dietrich Buxtehuden kantaatit Jesu meine Freude 
(Bux WV 60) ja Nichts soll uns scheiden von der Liebe 

Gottes (BuxWV 77).
Naiskuoro Aava, Oulunsalon nuorisokuoro ja 

Kiimingin nuorisokuoro sekä soitinyhtye, 
johtaa Eeva-Maija Sorvari.

Soolot Pirjo Mäntyvaara ja Jarkko Metsänheimo.

Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 € 
Kirkkomusiikkiviikon hyväksi

Perheretki SantaParkiin 
lauantaina 26.11. Rovaniemelle. 
Ilmoittautuminen retkelle 27.10.–11.11. osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Retkelle mahtuu 
50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Etusijalla Oulujoen 
seurakunnan jäsenet, sekä lapset ja lapsiperheet. 
Retken hinta on 0–2-v. 5 €,  3–12-v. 30 €, yli 12-v. 40 €. 
Maksuun sisältyy linja-autokuljetus, SantaParkin ranne-
ke sekä ruokailu SantaParkin buffetissa. Ilmoittautuneil-
le lähetetään retkikirje lähempänä retkeä.
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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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarna Jouni Riipi-
nen, avustavat Pasi Kurikka 
ja Ulla Säilä, kanttori Tommi 
Hekkala. ONMKY:n Mieslau-
lajat. Herättäjäyhdistyksen 
kirkkopyhä. 
Messu su 30.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Raakel Pöyhtäri.  Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Messu su 30.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Lauri Kujala, ehtoollisa-
vustaja Elina Vieru, kanttori 
Tommi Hekkala.  
Messu su 30.10. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Raakel Pöyhtäri.  
Iltamessu su 30.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Mik-
ko Ylävaara, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 2.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttori Olli Paa-
kinaho. 
Pyhäinpäiväviikon messu 
to 3.11. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Messun toimittavat pas-
torit Pasi Kurikka ja Hele-
na Paalanne, kanttori Tom-
mi Hekkala. Diakoniatyönte-
kijät Sirpa Vähäaho-Kuusis-
to, Irma-Elina Mukari ja Ee-
va-Marja Laitinen avustavat. 
Kirkkokahvit. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 28.10. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää Karjasillan seurakun-
nan pappi. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 27.10. ja 
3.11. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ateria on mak-
suton. Paikalla mahdollisuus 
vapaaehtoiseen maksuun. 
Diakoniapiiri  31.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Juttutupa ma 31.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, aamupala ja yhdes-
säoloa omalla alueella. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 31.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakonian aamupala ke 
2.11. klo 10, Tuiran kirkko.
Miesten juttutupa ke 
2.11. klo 17, Palo-
kan seurakunta-
koti. Juttutu-
paan ei tarvit-
se ilmoittau-
tua erikseen. 
Juttutupaa 
vetävät Pate-
niemen omat 
vapaaehtoiset 
Pertti Taimisto, p. 
045 8414 700 ja Kalevi 
Huovinen, p. 040 4143 263. 
Diakonian ateria to 3.11. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Vapaaehtoisten valmista-
ma lounas torstaisin. Vapaa-
ehtoinen maksu. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Sanaa ja rukousta to 3.11. 
klo 13, Palokan seurakunta-

Lähetysilta 
maanantaina 
31.10. klo 18

Tuiran kirkossa. 
Saamme vieraita 

eteläisestä 
Afrikasta. 

Auta oululaista opiskelun aloittanutta 
nuorta saamaan polkupyörän, jolla hän 

voisi kulkea koulumatkat.
www. vapaaehtoistyo.fi/oulu

koti. Sanaa ja rukousta ker-
hossa keskustellaan hengel-
lisistä asioista, luetaan Raa-
mattua ja rukoillaan. Lisä-
tietoja antaa kerhon vetäjä, 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145 tai heli.m.mattila@
evl.fi. 
Omaishoitajien ja heidän lä-
heistensä kirkkopyhä Hau-
kiputaalla su 20.11. klo 11–

14, Kellon seurakuntako-
ti. Katso erillinen il-

moitus s. 14. Tui-
ran seurakun-
nan alueelta il-
moittautumi-
nen ja tiedot 
mahdollisis-
ta erikoisruo-

kavalioista 3.11. 
mennessä Sirpa 

Vähäaho-Kuusistol-
le, p. 040 7235 880.

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412.

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 27.10. ja 
3.11. klo 12.30, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Raamattupiiri to 27.10. ja 
3.11. klo 17, Rajakylän seu-

rakuntakoti. Vetäjänä Jarmo 
Luoto.  
Käsityökerho pe 28.10. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Käsityökerho ma 31.10. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 31.10. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Tule kohtaamaan vanho-
ja ja uusia tuttuja yhdessä-
olon ja kahvittelun merkeissä 
Tuiran kirkolle! Mukana dia-
koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto.
Lähetysilta ma 31.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vieraita ete-
läisestä Afrikasta. Musa Zak-
welle kertoo työstään rau-
hantyö projektissa. Muka-
na nimikkolähettimme Saa-
ra Kalaluka Sambiasta.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
1.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 1.11. klo 12, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 1.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Matti Rahja: Uskon, rakkau-
den ja rauhan Sana. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
2.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Pyhäinpäiväviikon messu 
torstaina 3.11. klo 13 Tuiran kirkossa.

Messuun on ilmainen bussikuljetus.
 Linja-autoreitti 1:

klo 11.55 Attendo Niittytuuli, Risuniityntie
klo 12.05 Palokan seurakuntakoti, Parkettitie

klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti
klo 12.25 Koskelan seurakuntakodin pysäkki

klo 12.35 Tuiran palvelukeskus, Kangastie
klo 12.45 Tuiran kirkko

 Linja-autoreitti 2:
klo 12.10 Pyhän Luukkaan kappeli

klo 12.20 Hiidentien päätepysäkki, ajaa Järvitietä
klo 12.30 Metsolan kartano, Mielikintie

klo 12.35 Pyhän Tuomaan kirkko
klo 12.40 Ajaa Kaarnatietä

klo 12.45 Tuiran kirkko

Paluukuljetukset lähtevät klo 14.45 Tuiran kirkolta.

Vastuunkantajaksi 

joulukahvilaan -infotilaisuus 
     keskiviikkona 9.11. klo 17 Tuiran kirkossa. 

Hyvää mieltä joulun odotukseen!  
Kahvila on avoinna keskiviikkoina 
30.11., 7.12. ja 14.12. klo 12–18 
sekä ke 21.12. klo 13–15. 
Tehtävänäsi on pyörittää 
kahvilatoimintaa sekä 
käsityöputiikkia. 
Kahvilan ja putiikin tuotto käytetään oman 
seurakunnanlähetystyön tukemiseen. 
Tule kuulemaan lisää infotilaisuuteen. 

Tuiran vapaaehtoisten adventtileiri 
pe–su 2.–4.12. Rokuan leirikeskuksessa. 

Tule virkistymään ja hiljentymään Rokuan luontoon. 
Leirille kutsutaan Tuiran seurakunnan työssä mukana 
olevia vapaaehtoisia. Ohjelmaan kuuluu ulkoilua, 
hiljentymistä ja yhdessäoloa. 
Leirin hinta 47 € kattaa matkat, ruokailut, 
majoituksen ja tapaturmavakuutuksen. 
Ilmoittaudu 10.11. mennessä osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.  
Lisätietoja: diakonissa 
Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Kastemessu
Haluatko, että lapsesi kastetaan seurakunnan 

yhteisessä messussa?
Nyt se on mahdollista sunnuntaina 4.12. klo 12 

Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Ota yhteys Tuiran päivystävään pappiin, 

p. 044 7884 059 tai kastemessun toimittavaan pappiin 
Anna-Leena Häkkiseen, p. 050 4620 759.

Herättäjän päivä
messu su 30.10. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Mukana ONMKY:n Mieslaulajat. 
Messun jälkeen seurat.
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VALTAKUNNALLISET

Sinun tähtesi
www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat

Nuortenilta: ti 1.11. klo 17 
Pulkkilan srk-talossa, ke 2.11. 
klo 17 Pyhännän srk-talos-
sa ja to 3.11. klo 17 Rantsilan 
srk-talossa.
Tavastkengän diakoniapiiri 
ti 1.11. klo 12 Inkeri ja Veijo 
Malisella.
Herättäjän seurat ti 1.11. 
klo 19 Kirsti ja Hannu Ojan-
takasella, Pahkamaantie 43, 
Rantsila. Matti Nuorala ja 
Merja Jyrkkä.
Ystävänkammari ke 2.11. klo 
10 srk-talossa.
Seurakuntakerho: Kestilä: 
pe 28.10. klo 10 srk-kodis-
sa. Pulkkila: torstaisin klo 12 
srk-talossa. Piippola: tiistai-
sin klo 12 Väinölässä.
Perhekerho: Kestilä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerho-
kodissa. Parittomilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Pulkki-
la: keskiviikkoisin klo 10 ker-
hokodissa. Parillisilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Pyhän-
tä: ti 1.11. klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: maanantaisin 
klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa (ei 28.10.). Pyhän-
tä: keskiviikkoisin klo 10 ker-
hotilassa. Rantsila: torstaisin 
klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: keskiviikkoi-
sin klo 16.30 srk-kodissa. Py-
häntä: Puuhakerho tiistaisin 
klo 14.30 kerhotilassa. Tavas-
tkengän varkkarit torstaisin 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   27.10.–3.11.2016

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  27.10.–3.11.2016

Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 

• facebook.com/domsecondhand

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 30.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Sanajumalanpalvelus 
su 30.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Yhteinen aamiainen (1€) pe 
28.10. klo 7.30–9.15 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
1.11. klo 18 srk-salissa.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 3.11. klo 14.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 1.11. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.  

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. kerros. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30, 
Keskustan srk-talo. Tule tutustumaan uuteen kuurojen-
pappiin. Voit tulla keskustelemaan papin kanssa uskon ja 
elämän asioista tulkin kanssa tai ilman tulkkia. Päivi Lii-
ti, p. 044 7555 554.
Hyvä tietää -luento pe 28.10. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentoti-
laisuus ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla klo 
9.30. Luennon jälkeen on mahdollista lähteä omakus-
tanteiselle lounaalle Ravintola Pokkiseen.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 3.11. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisille mah-
dollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin mes-
suihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mukaan! 
Lisätietoja kuoron johtajalta Ulla-Maija Aaltomaalta,  
p. 050 5933 378.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 27.10.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pääovella. 
Näköpiiri ti 1.11. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo. Oh-
jelmallinen kokoontuminen näkövammaisille ja lähei-
sille. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen sisäpihal-
la pääoven lähellä. Taksilla tullessasi aja  Asemakatu 6:n 
sisäpihalle.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
27.10. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. Vieraana lapsi-ja perhetyön 
diakoni Kari Rekilä.
Naistenryhmä pe 28.10. ja 4.11. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 31.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraavan 
Luukas-messun 
pe 11.11. klo 19
suunnittelu on
käynnissä Face-
bookissa ryhmäs-
sä "Luukas-messu". Tervetuloa mukaan!
Aikuisrippikoulu alkaa ke 9.11. Ks. viereinen ilmoitus!
  
JÄRJESTÖT
OPKOn ja EOn yhteinen opiskelijailta la 29.10. klo 17.30 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Maininki-salissa. Teemana: 
Kristillinen avioliitto. Puhe Erkki Koskenniemi. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 2.11. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappelin seurakuntasali, Yliopistokatu 7. 
Teemana: Ylpeys vastaan nöyryys. Puhe: Hannu Kippo. 
Hetki yhdessä -ilta ma 31.10. klo 19 rukoushuoneella 
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä il-
tapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sanan 
nuoria aikuisia.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
on avoinna ma, ti, to ja pe 
klo 10–14 Höyhtyällä 
(Nokelantie 48 B). 
Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. kirpputoritavaraa, uu-
sia neuleita, leluja, puutöitä sekä kahvila lähetyksen 
hyväksi. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. Siipi on avoinna poikkeuksellisesti 
myös lauantaina 26.11. ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 28.10. klo 12–13 Siivessä. 
Tovi tarinan äärellä virkistää, avartaa, syventää 
ja hiljentää. Koptikristittynä Egyptissä. Tharwad Wasfy 
ja Terttu Laaksonen.
Tarinoita maailmalta pe 4.11. klo 12–13 Siivessä. 
Keski-Aasian mielenterveystyö, Anu Luokkala. 

pe–su 4.–6.11. Keskustan seurakuntatalossa. 
Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteis-
työnä järjestetään vuosittain valtakunnalliset vankila-
lähetyspäivät, joita isännöi joka vuosi eri kirkkokunta. 
Vankilalähetyspäivät järjestetään tänä vuonna jo 61. ker-
ran. Isäntäkirkkokuntana on evankelisluterilainen kirkko 
ja isäntäseurakuntana Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 
 Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät järjestetään py-
häinpäiväviikonloppuna. Perjantaista sunnuntaihin kes-
tävillä päivillä on ohjelmassa on puheita, musiikkia, ru-
kousta, tervehdyspuheenvuoroja ja hengellistä opetus-
ta. Ohjelma on suunnattu vankilatyössä olevien lisäksi 
kaikille kiinnostuneille. Myös vankeja ja heidän omaisi-
aan odotetaan päiville. Koko ohjelma: www.oulunseu-
rakunnat.fi/vankilalahetyspaivat
 Järjestäjinä ovat Suomen evankelisluterilainen kirkko, 
Helluntaiherätys, Pelastusarmeija, Vapaakirkko ja Ad-
venttikirkko. Kirkkokuntien edustajat yhdessä vastaavat 
päivien sisällöstä ja ohjelmasta.

Aikuisrippikoulu
Onko rippikoulujäänyt käymättä ja kirkkohäät odotta-
vat? Onko sinua pyydetty kummiksi? Mietityttävätkö 
uskonasiat? Tämä rippikoulu on tarkoitettu juuri sinul-
le, jolla rippikoulu on syystä tai toisesta jäänyt käymät-
tä nuorena. Rippikoulun jälkeen sinut voidaan kastaa, 
jos et ole kirkon jäsen ja sinua ei ole kastettu.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 
9.11. klo 18 ja jatkaa viikoittain. Ryhmän konfirmaatio 
on Pyhän Andreaan kirkossa sunnuntaina 11.12. klo 12.
Rippikoulu on maksuton. Ilmoittautuminen 6.11. men-
nessä osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat/2016-11-09/aikuisrippikoulu. 

Lisätietoja: Heikki Karppinen, p. 044 3161 580, 
heikki.karppinen@evl.fi.

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho (kaiken-
ikäisten perhekerho) 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Koululaisten chimes-
ryhmä torstaisin 

klo 15–16 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla. 

Kuollut: Rauni 
Helena Sauvola 62
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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   27.10.–3.11.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna pe 28.10, 
kiireellisissä tapauksissa ota 
yhteyttä p. 045 6381 973 tai 
p. 044 7750 600. Viikot 44–
45 ovat muutenkin ns. poik-
keusviikkoja muuttopuuhien 
takia, mutta olemme kuiten-
kin tavoitettavissa silloin jo-
ko virastolla tai srk-talolla ja 
puhelimitse.
Lasten kerhotoiminnasta  
lisätietoa Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 3.11. klo 10 kirkossa 
pikkukirkon merkeissä. Tä-
nään pidämme pelkästään 
pikkukirkon eli emme ko-
koonnu sen jälkeen srk-talol-
le. Tervetuloa kirkkoon!  
Raamattupiiri to 27.10. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim.3.
Käsityöilta ma 31.10. klo 17–
19 srk-talossa, tule mukaan 
juttelemaan ja samalla teke-
mään omia käsitöitä.
Joulun lapsi keräyksen pak-
kausilta käsityöillan yhtey-
dessä ma 31.10. klo 17 srk-ta-
lossa. Lisätietoa keräyksestä 
Marjolta, p. 045 6381 973. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.11. klo 14.

Kuoroharjoitukset ke 2.11. 
klo 18.30 srk-talossa.
Ensi vuoden rippikouluun il-
moittautuminen tapahtuu to 
3.11. klo 16 srk-talossa. Lisätie-
toa rippikoulusta Markulta,  
p. 044 7750 602. Tähän iltaan 
tulevat kaikki rippikoululaiset!
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 4.11. klo 17.30–19 srk-
talossa, monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Friday night 5.–7.-luokkalai-
sille pe 4.11. klo 19.15–21 srk-
talossa, monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä Raamat-
tuopetus ja nyyttärit.

Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Riitta Ojala. 
Pikkukirkko to 3.11. klo 
10 kirkossa. Pikkukirkko 
on kaikkien lasten yhtei-
nen kirkkohetki, jonne 
aikuisetkin saavat tulla, 
kesto n. 20–30min.

Tulossa: Pyhäinpäivän 5.11. 
klo 18 iltajumalanpalvelus 
kirkossa. Muistamme viime 
pyhäinpäivän jälkeen pois-
nukkuneita. 
Rauhanyhdistys: Su 30.10. 
klo 12 seurat ja ruokailu 
ry:llä. Ma 31.10. klo 19 sisar-
piiri ry:llä. Ke 2.11. klo 19 om-
peluseurat Piggillä. Päiväker-
hot ti, ke ja to klo 17–18.30 
ry:llä. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.10. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit srk-kodissa. Seurakuntamestari 
Tuula Peltoniemen tehtävään siunaaminen.

Sanajumalanpalvelus su 30.10. klo 13 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Kuollut: 

Martta Leinonen  
e. Rasinkangas 96 
(Kestilä), 
Irja Selinda Aho  
e. Hirvasniemi 88 
(Piippola)

Kastettu: 
Saaga Lilian Laho, 
Olli Tarmo Johannes 
Seppänen

Kirpputori
 Kestilän srk-kodissa

Avoinna ti–to 8.–10.11.
ti 9–17, ke 9–16, to 9–18

Pöytävaraukset kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5528 989. Pöytämaksu 1 € / vrk

Lisätietoja Eeva-Liisa Kekkoselta, 
p. 044 5181 171

MIEHET, 
tää on teille!
Mieskuoro aloittaa projektin. 
Päämääränä on esiintyminen arvokkaassa 
juhlajumalanpalveluksessa 6.12. Pyhännällä. 

Kuoro torstaisin klo 19 Pyhännän srk-talossa.
Ensimmäinen kerta 3.11.

Kaikille laulajille on tilaa!

Lisätietoja Veijo Kinnuselta, 
p. 040 8231 860

Kirpputori 
Pyhännällä Partiokolossa 

Avoinna  8.11. saakka
maanantaisin ja tiistaisin klo 12–17

klo 16 Tavastkengän koulul-
la. Rantsila: Poikakerho tiis-
taisin klo 15 Nuppulassa. Ho-
vin varkkarit torstaisin klo 15 
Hovin koululla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 28.10. klo 
19 ry:llä. Seurat su 30.10. klo 
19 ry:llä. Timo Lukkari. Pulk-
kila: Raamattuluokka ja seu-
rat la 29.10. klo 19.30 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 30.10. klo 
16 ry:llä. Lauluseurat ke 2.11. 
klo 18.30 Tahkolalla. Rantsi-
la: Ompeluseurat pe 28.10. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 30.10. 

klo 18.30 ry:llä. Ari-Pekka Pa-
lola. 
Kuorot: Kestilä: kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: käsikellot ma 
31.10. klo 10 srk-talossa. Kirk-
kokuoro torstaisin klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: lapsikuoro to 
3.11. klo 17.30 ja mieskuoro 
klo 19 srk-talossa. Rantsila: 
Veteraanikuoro keskiviikkoi-
sin klo 11 ja Stellat klo 15 srk-
talossa. Kappelikuoro tors-
taisin klo 18.30 srk-talossa.

Ensi vuoden rippikouluun 

tapahtuu to 3.11. klo 16 srk-talossa. 
Lisätietoa rippikoulusta Markulta, 

p. 044 7750 602. 
Tähän iltaan tulevat kaikki rippikoululaiset!

ilmoittautuminen

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Pyhäinpäivänä
lauantaina 5.11. iltakirkko klo 18. 

Iltakirkossa muistetaan vuoden aikana 
ajasta iäisyyteen siirtyneitä seurakuntalaisia.

 

Kyläjoulukalenteriin 2016 
voi jo alkaa varaamaan 
omaa ”luukkupäivää” 

kaisamarja.stockell@evl.fi 
tai p. 040 7430 381. 

Vapaat kalenteripäivät voit myös 
tarkistaa seurakunnan nettisivuilta.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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partiotoimistossa klo 18–20. 
Hamina -17 johto partiotoi-
mistossa klo 20–21. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  To 27.10 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä. Su 30.10 klo 12 pyhä-
koulut ja klo 16 seurat ja jul-
kaisuilta ry:llä.

Seurakunnissa tapahtuu   27.10.–3.11.2016

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

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.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 28.10. srk-
talolla. Aamupala eurolla 
klo 9–10.30. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 
10 alkaen niin kauan kuin ta-
varaa riittää. Kierrätystori 
avoinna klo 9.30–11. 
Esikko-vanhemmat ma 
31.10. klo 10 srk-talolla. Esik-
ko-ryhmä ensimmäisen lap-
sen saaneille vanhem-
mille ja pienokaisil-
le. Mukana diako-
ni Ritva Sassali ja 
Marita Harjula, 
varhaisen tuen 
perhetyöntekijä.
Lähetysvintti ma 
31.10. klo 12 Lähe-
tysvintillä.
Neulekahvila ma 24.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville.
Kierrätystori ma 24.10. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Sadonkorjuusunnuntain 
Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saarnaa 
Olli Seikkula, avustajanaan 
Maisa Hautamäki, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Mes-
sun jälkeen puurotarjoilu 
seurakuntatalolla.

Kastettu: 
Helmi Emilia Alatalo, 
Nooa Severi Savela, 
Isela Aava Annabel 
Vanhala

Perhekerho srk-talolla ti 
1.11. klo 9.30–11.
Perhekerho Koti-Pietilässä 
ja Vanamossa ke 2.11. klo 
9.30–11.
Seurakuntakerho ke 2.11. 
klo 12 srk-talolla. Tutustu-
taan uusiin virsiin. 

Kuorot ke 2.11.: Ce-
leste 17 kirkossa ja 

Minka klo 18.30 
kirkossa.
Ystävätoimin-
nan tukihen-
kilöilta to 3.11. 

klo 18 Pappilas-
sa. Työnohjauksel-

linen vertaisryhmä ys-
täväpalvelussa toimiville.
Raamatun äärellä -ilta to 
3.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 14.10. srk-
talolla tuttuun tapaan.
Partio: 24.–30.10. koulu-
jen syysloma. Syyslomalla ei 
ole partiokokouksia. 31.10.–
3.11. Markku Korhonen neu-
vottelupäivillä. Pe 4.11. päi-
vystys partiotoimistossa klo 
15–17. Lippukunnan hallitus 

EU-ruokaa, 
erityisesti mai-

tojauhetta, saa-
tavilla diakonia-
työntekijöiltä.

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tervetuloa juttele-
maan!
Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Kerhoja ei ole viikolla 43 syys-
loman takia.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 31.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Aamukahvila Asukastuvalla 
ti 1.11. klo 10–12, Honkasen-
tie 11.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 1.11. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Naisten raamattu- ja keskus-

Operaatio Joulun lapsi – 
paketteja Euroopan köyhimmille 
lapsille Romanian ja Moldovan kyliin
Voit koota Operaatio joulun lapsi -paketin ja tuoda sen 
keräyspisteeseen 3.10.–13.11. välisenä aikana. 
ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/1183-operaatio-
joulun-lapsi. Lahjojen pakkaustalkoot su 30.10. klo 15 
alkaen Kirkonkylän srk-kodilla.

Messu su 30.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Paulus Pik-
karainen, messudiako-
ni Jaana Helisten-Heikki-
lä, kanttori Marjo Irjala. 
Lasten kirkkohetki moni-
toimitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi. län srk-kodissa.

Askeleet to 3.11. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Syyslomaviikolla 43 (24.–
28.10.) ei ole päivä- ja perhe-
kerhoja eikä varhaisnuorten 
kerhoja ja kuoroa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Nuoret: ks. Facebook Kempe-
leen seurakuntanuoret.
Matti Lahtisen ja Maria Eklö-
fin e. Kivelä taidetta myyn-
nissä Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijöiltä.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut su 30.10. klo 

telupiiri ke 2.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 2.11. 
klo 19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 2.11. klo 12.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpiiri 
to 3.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja  Seurakun-
tapiiri to 3.11. klo 12 Kirkonky-

Kastetut: Miio Aatos Alek-
santeri Lukkarila, Noel Ee-
mil Johannes Pinola, Enni 
Matilda Turunen, Eelis Jo-
hannes Kaisto, Edith Maria 
Savolainen

12: Partanen, Pyydyspolku 3, 
Kokkokangas-Haapamaa, Sa-
vela, Pajulinnuntie 31, Santa-
mäki, Luokkanen M&J, Vihi-
luodontie 535, Keskusta-Olli-
la Lehto, Isorölli 1, Linnakan-
gas, Lumijärvi, Paituri. Seurat 
su 30.10. klo 16 ry:llä, väliajal-
la julkaisuinfo. Päiväkerho ma 
31.10. klo 17.30  ja ti 1.11. klo 
17.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 28.10. klo 19 
Lohi T&H, Loukkupolku 3, 
Kempele. Seurat su 30.10. klo 
ry:llä.

Tervetuloa joululeirille 1.–7.-luokkalaiset 
9.–11.12. Leirikeskus Luurinmutkaan!
Leiri järjestetään yhteistyössä Kempeleen kunnan kans-
sa. Leirin hinta 51 € sis. matkat, majoituksen, ruuat, oh-
jelman, vakuutukset. Lisätietoa leiristä Kempeleen seu-
rakunnan nuorisotyönohjaaja Noora Kutilaiselta, p. 040 
7790 372 tai Kempeleen kunnan nuoriso-ohjaaja Mati-
as "Matti" Jurmulta, p. 044 497 228. Mukaan mahtuu 30 
innokasta leiriläistä. Ilmoittautuminen alkaa 1.11. klo 8 
osoitteessa kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen ja 
päättyy 27.11. klo 10.

Vapaaehtoisten kiitosjuhla
torstaina 10.11. klo 18 seurakuntatalolla. 

Kaikille seurakunnassa vapaaehtoistyötä tekeville.
Juhlassa tarjolla ruoka ja kakkukahvit sekä ohjelmaa. 

Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi pe 4.11. 
mennessä www.liminganseurakunta.fi

 tai marika.kamps@evl.fi. 
tai p. 044 7521 220 / kirkkoherranvirasto.

Freeim
ag

es

USKON YÖ 
lauantaina 29.10. klo 19–22 
Limingan kirkossa.  
Musiikki uskon ilmentäjänä
Ohjelmassa:
Taize -lauluja, Olli Seikkula ja Tosi-isot
uusia virsiä, Kirkkolaulajat
yksinlaulua, Martta Koski-Vähälä
Musiikkia Arkisesta elämästä ja Suurimman läsnäolos-
ta, Riitta Lielahti ja Ville Tolonen (kitara).

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 13.11. 

klo 11–14 
seurakuntatalolla.

Jouluavustukset 2016
Lahjoittajat: Diakoniatyö ottaa 
vastaan jouluavustuksia vähävaraisille 
mielellään lahjakortteina kauppoihin 
tai palveluntarjoajille. Ilmoita 
lahjoituksestasi viimeistään 14.11. mennessä
diakoni Ritva Sassalille, p. 044 7521 227
tai ritva.sassali@evl.fi

Hakijat: Jos koet tarvetta pieneen 
taloudelliseen avustukseen, täytä 
lomake Limingan seurakunnan 
nettisivuilla kohdasta ”Apua tarjolla” 
tai käy diakoniatoimistossa. Hakemukset 
käsitellään marraskuun loppupuolella. 

Lähetystyön 
PERJANTAIPULLA

S-marketin eteisessä 
pe 28.10. klo 14–17 
(tai niin kauan kuin 
myytävää riittää).

Myytävänä sämpylöitä, 
pullaa ja muita 

leivonnaisia.
Tervetuloa ostoksille!
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Operaatio Joulun lapsi   
-lahjapakettien vastaanotto 
3.10.–13.11. maanantai-iltapäivisin klo 13–16 seurakun-
tatalon alakerrassa, muina aikoina sovitusti, p. 040 5629 
131 / Anja Hämäläinen. Operaatio Joulun Lapsi on keräys, 
jolla kerätään lahjapaketteja Euroopan köyhimmille lap-
sille Romaniassa ja Moldovassa. Pakkauslaatikoita ja oh-
jeet saat Anjalta. Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

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

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: Kristian Kalevi 
Tapio Hattara, 

Eino Urho Antero Nuojua,
Antton Jalmari Karhumaa
Kuollut: Väinö Henrikki 

Karppinen 90

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 27.10. klo 11 kappelis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus to 27.10. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikki-
nen.
Lähetyslauluilta to 27.10. klo 
18.30 Marja Leena Savolaisel-
la, Vainiotie 5, Jouni Heikki-
nen.
Porinapirtti ti 1.11. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/
teelle. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
1.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 1.11. klo 14.30 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.

Keskipäivänkerhon retki ke 
2.11. klo 11.30 Kylmälänky-
lään Hannan ja Leenan kans-
sa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.11. klo 13.30 Laurinkodissa 
ja klo 14 Matinkodissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 2.11. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Rukouspiiri ke 2.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Perheilta to 3.11. klo 18 Päi-
värinteellä Laitasaaren rau-
hanyhdistyksen tiloissa. 

Hiljaisuuden musiikkia to 
3.11. klo 19 kirkossa, kantto-
ri Ossi Kajava, kirkkokuoro, 
solisteina Airi Kukkonen ja 
Heikki Holmström. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Kuorot: Ke 2.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen 

Kaiken kansan aamupala 
keskiviikkona 2.11. klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talossa.
Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu 
seurakunnan lähetystyölle.

Messu su 30.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarna Marja-
Kaisa Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov. Maa-
seutuväen (tuottajat, 
maa- ja kotitalousnaiset/
maamiesseura) kirkkopy-
hä, kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

tiloissa Päivärinteellä sekä 
torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Per-
heilta Päivärinteellä to 3.11. 
klo 18. 
Nuoret / rippikoulut: Nuor-
tenilta rippikoululaisille ke 
2.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja to 
3.11. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Saa merkinnän 
rippikoulukorttiin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 1.11. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 30.10. klo 12 pyhäkoulut: 

Kk-Anttila Härkönen, Kori-
vaara Karjula, Pälli A. Taskila, 
Suokylä J. Karhumaa. Klo 17 
julkaisuilta ry:llä. Ma 31.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
3.11. klo 18.30 ompeluseu-
rat Ritva ja Timo Pekkarisel-
la sekä Reetta ja Hannu Par-
viaisella. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 30.10. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Siitonen, Lai-
tasaari Virkkala, Huovila Paa-
so. Klo 17 seurat ja laulutuo-
kio ry:llä. Ke 2.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 30.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.

Hartaus to 27.10. klo 14 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 27.10. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 28.10. klo 13.30 
Lepolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 2.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus to 3.11. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 3.11. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki to 
3.11. Raaheen. Lähtö klo 9.30 
Tyrnävän srk-talolta ja paluu 
klo 16.30 mennessä. 

Sururyhmä
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 

ihmisen kuolema on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu tiistaisin alkaen 8.11. 

Kokoontumiskertoja on viisi. Kellonaika pyritään 
sopimaan kaikille ryhmäläisille sopivaksi. 

Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät 
Salme Kinnunen ja Riitta Pesonen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.10. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi.

EU-kuivaelintarvikkeiden jako
vähävaraisille perheille 

torstaina 27.10. 
klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla, 
Mankilantie 1

Kastettu: 
Valtti Eewert 
Marjanen.

Freeim
ag

es

Rippikoulu: Muualla kuin 
omassa seurakunnassa käy-
vien rippikoululaisten nuor-
tenilta  ke 2.11. Tyrnävän srk-
talolla. Sukunimet A-L klo 16 
ja sukunimet M-Ö klo 18.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-

sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerhoa ei ti 1.11.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 30.10. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 28.10. klo 19 
Lohella, Loukkupolku 3. Seu-
rat su 30.10. klo 13 ry:llä.

Kinkerit
Mihin käskyt kehottavat ja vapauttavat tänä päivänä? 
Miten soivat uudet virret? Kinkerit to 3.11. klo 18–19.30 
Murron rukoushuoneella, aiheena käskyt 1–3 ja uudet 
virret. Outi Pohjanen, Pentti Korkiakoski.

Retki Maata Näkyvissä 
-festareille 18.–20.11. Turkuun
Osallistumismaksu 60 € (sis. matkat, 
koulumajoituksen, pääsylipun ja ruo-
kailut festarialueella, sekä yhden ruo-
kailun meno- ja paluumatkalla).
Ilmoittautumisen päätyttyä saat ko-
tiin retkikirjeen, josta löytyy tietoa 
yhteisistä pelisäännöistä ja aikatau-
lusta. Ilm. su 30.10. mennessä osoit-
teessa: www.tyrnavanseurakunta.
fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset/
retki-maata-nakyvissa-festareille. HUOM! Ilmoittautu-
minen on sitova! Lisätietoja Jossulta 044 737 2632.
Maata Näkyvissä -festareista: www.maatanakyvissa.fi

Opiskelija-avustus
Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvosto julistaa haetta-
vaksi opiskelija-avustukset kristillisissä oppilaitoksissa se-
kä kirkon virkaan opiskeleville Tyrnävän seurakunnan jä-
senille. Avustuksen suuruus on 150 euroa. Hakemuksiin 
tulee liittää oppilaitoksen kirjoittama opiskelutodistus. 
Hakemukset tulee toimittaa 9.11. klo 15 mennessä osoit-
teeseen Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 91800 Tyr-
nävä. Kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Hiljaisuuden musiikkia 
torstaina 3.11. klo 19 kirkossa. 

Pyhäinpäivän aiheista musiikkia,
kanttori Ossi Kajava, kirkkokuoro, 
solisteina Airi Kukkonen ja Heikki Holmström.

Perheillat
torstaina 3.11. klo 18 Päivärinteen ry:n tiloissa ja 

torstaina 10.11. klo 18 Koortilassa.

Osallistumme Operaatio Joulun lapsi -keräykseen, 
jolla kerätään lahjapaketteja Euroopan köyhimmille 

lapsille Romaniassa ja Moldovassa. 
Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi.

Teemme illan aikana pikku tytöille ja pojille 
puuhelmikoruja, jotka laitetaan keräykseen. 

Kotiin viemisiä teemme villasta ja soodataikinasta.
Iltapalaksi tehdään ruishampurilaisia! 
Koortilassa iltapala nautitaan kodalla.

Tervetuloa toivottaa 
Muhoksen seurakunnan perhetyö

SYYSTUNNELMAA

PERHEILLE...
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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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Kiitos
Kun ihminen on nuori, hänen 
villeytensä on sietämätöntä. 
Kun hän on vanha, hän näyt-
telee pyhimystä ja tulee jälleen 
sietämättömäksi. (N. Gogol)

Siksipä oli aika jäädä eläk-
keelle. Kiitos 30 vuodesta Ou-
lu ja sen asukkaat. 

Jumalan siunausta!

JUKKA ”KÄKKÄRÄ” KÄRKKÄINEN
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

nuoriso-ohjus

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Vastaavan lastenohjaajan 
Tuija Mourujärven alkuviikko Limingan 

seurakunnassa sisälsi halauksia

Viikko alkoi 5-vuotiaiden päiväkerholla. Ulkoilim-
me Vanamon pihalla ja leikimme hippaa. 

Viikon mittaan hartaudessa olemme jutelleet 
lasten kanssa anteeksiantamisesta. 

Iltapäivällä ajelimme työparini kanssa Ala-Temmeksen 
kylätalolle. Vuorossa oli 3–5-vuotiaiden sisarusryhmä. 
Kerholaisia saapui pikkuhiljaa. 

Olin kerhohuoneessa, kun eräs poika huuteli minua 
eteisestä. Hän oli entinen kerholainen, joka oli tullut äidin 
kanssa saattelemaan siskojaan kerhoon. Hän juoksi iloises-
ti minua vastaan ja tuli halaamaan.

Tiistaina meillä oli perhekerho ja 3-vuotiaiden kerho. 
3-vuotiaiden kanssa lei-
kimme ulkona pikkunor-
suja ja äitinorsua. 

Syksyn alkaessa osa 
3-vuotiaista on tullut 
kerhoon hieman arkail-
len. Luottamus on kas-
vanut askel askeleelta, 
rohkeutta on tullut li-
sää ja äidistä irtaantu-
minen tapahtuu hiljal-
leen.

Keskiviikkoaamu-
na oli rauhallinen 
tunnelma. Ehdimme 
työparini kanssa het-
keksi istahtaa Vana-
mon ”olkkarin” soh-
valle. 

Kirkkomuskari-
cd soi taustalla, kun odottelimme 
perhekerholaisia. Pian yksi vuotta täyttävä tyttö konttasi 
huoneeseen, istahti ovensuuhun ja alkoi musiikin tahdissa 
taputtaa käsiään. Näky oli hellyttävä.

Iltapäivällä kirjoittelin toimintasuunnitelmaa ja talous-
arviota ensi vuodelle. Leikki ja liikunta ovat aina tärkeitä, 
siihen panostamme tulevanakin vuonna. 

Perhetyö on lisääntynyt seurakunnassamme viime vuo-
sina. Lapsiparkki 1–6-vuotiaille on ollut kovin suosittua. 

Keskiviikkoiltana ulkoilimme Vanamon pihalla päivä-
kerholaisten ja heidän vanhempiensa kanssa. Seikkailimme 
rastiradalla ja paistoimme makkaraa nuotiolla.

Torstaiaamu kului päiväkodin pikkukirkossa. Päiväkoti 
oli ennestään tuttu, sinne oli kiva mennä. Meidät otettiin 
lämpimästi vastaan. 

TOIMITUS 
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Sankarivainajien hautakivet 
kunnostettiin Oulujoella

Oulujoen seurakunnan 
sankarihaudat saivat vii-
me viikolla uuden ryh-
din. Hautakivet pestiin, 

kullattiin ja asetettiin jälleen pai-
kalleen.  

Oulun seurakuntien sankari-
hautoja on muutoinkin ehostet-
tu viime aikoina. Hautaustoimen 
päällikkö Tuomo Vuontisjärvi 
kertoo, että ehostus liittyy Suo-
men satavuotisjuhlaan, jota viete-
tään ensi vuonna. Sankarivaina-
jien kunniaksi heidän hautojensa 
tulee olla priimakunnossa.

Oulujoen hautakivet puhdis-
tettiin painepesun avulla. Pesus-
sa vierähti useita tunteja, sillä ki-
vet olivat melkoisen likaisia, ker-
too siivoustyön tehnyt Veli-Mat-
ti Kova. 

Kivet olivat myös sammaleisia, 

koska ne seisovat maata vasten.
Kivien tekstikaiverrukset käsi-

teltiin lehtikullalla. Sen kiinnitys 

tapahtui käsityönä.
Ennen kultausta tekstikaiver-

ruksiin tuli laittaa lehtikullan 
kiinnitysneste, joka muuttuu kui-
vaessaan tahmeaksi. Tällöin kul-
ta voidaan kiinnittää kaiverrus-
teksteihin. 

Kivien kultauksessa käytettiin 
22 karaatin lehtikultaa.

Kolme miestä ahkeroi kultaa-
misessa kaksi päivää, kertoo Ko-
va. Kiviä Oulujoen sankarihauta-
usmaalla on kaiken kaikkiaan 55.

Kova kertoo lukeneensa hauta-
kivistä, kuinka vanhana kukin oli 
kuollut ja missä kaatui. 

Nuorimmat olivat kaatuessaan 
vain 18-vuotiaita.

– He eivät eläneet pitkään, Kova 
miettii sankarivainajien kohtaloa. 

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Veli-Matti Kova asetteli hautakiveä 
paikalleen puhdistuksen jälkeen.
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Syli avoin Kristuksen, 
armon syli jokaisen, 
särkyneille turvan antaa, 
haavat hoitaa 
kantaa. 
Maailmassa pettyneitä, 
polultansa eksyneitä 
rakastaen lohduttaa, 
armoansa tarjoaa. 

Syli avoin Kristuksen

Ehtymätön armon syli, 
kantaa vaikeuksien yli, 
Hän 
vierellämme aina on, 
turvan saa turvaton. 

HILJA ALASUVANTO

F r e ima g e s / K a t e r i na  K


