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Vastarannan kiiski

Vanha toteamus opettaa mei-
tä: ”Pyörää ei pidä keksiä joka 
päivä uudestaan”. Rautateiden 

kohdalla tämä viisaus ei näytä päte-
vän. Saasteeton ja aina niin edullinen 
juna on unohdettu nykyään lähes täy-
sin kulkuneuvona. Yksityisautoilun 
ihanuus kolahti kerralla suomalai-
seenkin kuluttajaan ja nyt tästä ym-
päristölle haitallisesta harrastuksesta 
on erittäin vaikea päästä eroon. Tus-
kaa tuottaa jo ajatuskin autoilun vä-
hentämisestä. Ehkäpä kilpailun puut-
tuminen kiskoilta on osasyy raidelii-
kenteen kilpailykyvyttömyyteen ja au-
toilun suureen suosioon.

Suomen teollisuuden tuotteista noin 
25 prosenttia kulkee tällä hetkellä kis-
koilla. Euroopassa vastaava luku on 17 
prosentin tuntumassa. Teollisuuden 
tarpeet massakuljetuksista ovat kas-
vussa. Valitettavaa on, ettei VR pysty 
enää vastaamaan kysyntään. Ylikuor-
mitetut radat eivät yksinkertaisesti vedä 
määräänsä enempää junia. Esimerkiksi 
Pohjanmaan rata on äärimmäiseen täy-
teen ahdettu. Raiteiden ruuhkagelmat 
pakkautuvat lähes poikkeuksetta niin 
sanottuihin  pullonkaulakohtiin, joita 
on varsinkin Kokkolan ja Oulun välillä 
ja tietyillä rajanylityspisteillä.

Ratkaisuksi on esitetty kaksoisraidetta 
Oulusta Seinäjoelle. Se lisäisi turval-
lisuutta rautateillä, vähentäisi yhden 
raiteen häiriöherkkyyttä ja nelinker-
taistaisi radalla kulkevien junien mää-
rän. Samalla yhteydet nopeutuisivat ja 
tavarajunien akselimassoja voitaisiin 
nostaa. Kaksoisraiteen rakentaminen toisi 
työpaikkoja Pohjois-Suomeen 8–15 
vuodeksi. Ainoa asia, joka päättäjiä 
tällä hetkellä tuntuu hirvittävän on 
kaksoiraiteen hinta, kolme miljoonaa 
euroa per kilometri! Kokonaisuudes-
saan tuplaraide Oulusta Seinäjoelle 
maksaisi 1,045 miljardia euroa.

Myönnän hinnan olevan erittäin 
suuri, mutta kun sen suhteuttaa kak-
soisraiteen mahdollisuuksiin, näen 
hinnan kohtuullisena. On myös meis-
tä itsestämme paljon kiinni, onko 
rautateillä tulevaisuutta. Mielestäni 
jo kiskojen ympäristöystävällisyys 
autoiluun nähden on niin ylivertai-
nen, että radoista on saatava jatkossa 
enemmän irti. Suomessa liikenteen 
energiankulutuksesta rautateiden 
osuus on vain 2,5 prosenttia! Voim-
me ottaa oppia vanhasta viisaudesta 
niin, että jätämme pyörän tällä kertaa 
keksimättä, mutta rautatiet voisimme 
keksiä uudelleen.

Kolumni aloittaa 7-osaisen poliittisten 
nuorisojärjestöjen kolumnisarjan, jossa 
kaikkien eduskuntapuolueiden paikal-
liset nuorisojärjestöt kirjoittavat valit-
semistaan aiheista.

antti Vähäjylkkä, Pohjois-Pohjanmaan keskustanuorten puheenjohtaja

Ilkan Markku Leiwo kavahtaa punaista 
totuutta lehdessään 22. lokakuuta. Mikä-
pä muu se on kuin tulkinta vuoden 1918 
traagista tapahtumista.
”Vapaussota, kansalaissota, sisällissota. Suo-
malaisille on tumpattu tuosta valitettavas-
ta sodasta vuosikausia erinomaisen yksi-
puolista kuvaa. Ja tottahan se on. Sodan 
jälkipyykkiä on käyty hävinneen, punais-
ten, ehdoilla.

Vai minkälaisen kuvan kahinasta antaa 
esimerkiksi Väinö Linnan sinänsä upea 
Täällä Pohjantähden alla.

Emeritusprofessori Esko Salminen yllyttää 
kaivamaan esiin sodasta ihan oikean totuu-
den. Ihan vaikka siitä lähtökohdasta, että val-
koisten voitto takasi Suomelle itsenäisyyden. 
Ei sitä kukaan antanut. Se otettiin.

Viisaita miehiä nuo emeritusproffat.
Muistan ajan, kun oli vaikea sanoa olevansa 

”valkoisten” jälkipolvea. Vaikka olihan niitä 
suvussa muunkin värisiä. Esimerkiksi vaikka 
Kullervo Manner, Suomen ainoa diktaattori. 
Vampulan pappilan poikia.

Miksi nyt kaivetaan kansalaissodan aiko-
ja esiin? Siksi, että sukupolvet juoksevat ja 

meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme 
saattaa asioista jäädä aivan väärä kuva. Jos 
se nyt heitä enää edes kiinnostaa.”

Pirkko Keskinen pohtii 21. lokakuuta Kai-
nuun Sanomissa miehen elämää. Surkea-
tahan se on.
”Televisiossa on viime päivinä pyörinyt tie-
toisku, jonka viestiä jokaisen voimiensa tun-
nossa elävän ihmisen sietäisi pysähtyä het-
keksi miettimään. Miehellä on kiire. Vai-
mo on eri mieltä kaiken työn ja kaikkien 
harrastusten välttämättömyydestä, mutta 
se ei miestä pysäytä. Eivät myöskään lap-
set, eivät perheen yhteiset ruokahetket ei-
kä mikään. Äiti yrittää soittaa, mutta mies 
halua itseään häirittävän. Hän vaientaa pu-
helimen. Sitten mies on vanha, väsynyt ja 
yksin. Hän istuu puhelimen vieressä, mut-
ta kukaan ei soita. Nyt hänellä olisi aikaa, 
mutta kenelläkään muulla ei ole sitä hänen 
kanssaan jaettavaksi.

Niin makaat kuin petaat, sanoi vanha 
kansakin.”

aatoksia

Tuplaraiteella 
tulevaisuuteen
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kaikilla uskontokunnilla on oikeus rakentaa
Suurissa kaupungeissa eri puolilla Eurooppaa 
on viime aikoina järjestetty mielenosoituksia, 
joissa heilutellaan moskeijaa ja punaista kiel-
tomerkkiä esittäviä julisteita ja tauluja. Julistei-
den seasta erottuu myös ristejä.

Mielenosoittajien joukosta voi poimia kaksi 
ihmisryhmää: äärioikeistolaiset ja äärikristityt. 
Yhteistä näille ryhmille on moskeijojen raken-
tamisen vastustaminen. Vaatimuksista ei käy 
selkeästi esille, mitä mielenosoittajat vastusta-
vat eniten: moskeijarakennuksia, niiden sisällä 
harjoitettavaa uskontoa vai ulkomaalaisia.

Joka tapauksessa liikehdintä ei näytä laantu-
misen merkkejä.

Jahka Suomessa joskus tulee vireille suureh-
kon moskeijan rakentamishanke, kuumenevat 

tunteet varmasti täälläkin. Toivottavasti kaduil-
lamme ei silti koskaan nähdä samanlaisia mie-
lenosoituksia ja samanlaista ääriryhmien alli-
anssia kuin Keski-Euroopan kaupungeissa. Se 
olisi kristityillekin suuri häpeä.

Meillä moskeijoista on jonkin verran kiivailtu, 
mutta onneksi vain puhein ja kirjoituksin.

Mutta miksi kaikista uskonnon harjoittami-
sen tiloista ja paikoista juuri moskeijat herättä-
vät niin voimakkaita tunteita – jopa pelkoa?

Valmistuihan Espooseen viime vuonna mor-
monien suuri temppeli ilman merkittävää vas-
tustusta. Päinvastoin, siitä tuli ihailun kohde. 
Siellä täällä ympäri maata on Jehovan todis-
tajien valtakunnansaleja. Evankelis-luterilai-
sesta kristinuskosta käsin katsottuna nämä us-

konnot ovat yhtä etäällä kuin islam. Näiden jä-
senet vieläpä harjoittavat näkyvää käännytys-
työtä, toisin kuin täkäläiset muslimit.

Taustalla on tietysti se käsitys moskeijoista, 
joka meille halutaan ulkomailta antaa. Kristityt 
tekevät lähetystyötä muslimimaissa. Joissakin 
maissa kristityt ovat kertoneet joutuneensa 
vainon kohteeksi. Uskoa pitää harjoittaa maan 
alla ilman näkyviä tunnuksia ja rakennuksia.

Jos uskomme Jeesuksen ohjeeseen, jonka 
mukaan toisia pitää kohdella siten kuin halu-
aa itseään kohdeltavan, lienee kristittyjen syy-
tä suhtautua hyvin avoimesti moskeijojen ra-
kentamiseen Suomen kamaralle.

Kristinuskolle siitä ei koidu minkäänlaista va-
hinkoa.
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kirkkoherrojen 
puheenjohtaja

Oulun hiippakunta on maantieteellisesti laajin ja jäsenmää-
rältään eräs väkirikkaimmista Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon hiippakunnista reilulla puolella miljoonalla jäsenel-
lään. Hiippakunnassa on yhdeksän rovastikuntaa. 
Kirkkojärjestyksen mukaan lääninrovastin tehtävänä on edis-
tää rovastikunnassa kirkon tehtävän toteutumista:

• valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seu-
rakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, 
kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin pe-
rustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan

• asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin 
edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnal-
lista toimintaa

• huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on 
säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli 
on hänelle antanut.

oulun tuomiorovastikun-
nassa ja Iin rovastikunnas-
sa toimitettiin lääninrovas-

tin vaalit 15. lokakuuta. Tuomio-
kapituli vahvisti tuloksen perjan-
taina 19. lokakuuta nimittäen Ou-
lun tuomiorovastikunnan läänin-
rovastin virkaan Tuiran kirkko-
herran Hannu Ojalehdon sekä 
Iin rovastikunnan lääninrovastin 
virkaan Haukiputaan kirkkoher-
ra Jaakko Kaltakarin. Molempi-
en kuusivuotinen virkakausi al-
kaa ensi vuoden alusta.

Jaakko Kaltakari valittiin eläk-
keelle jäävän Kuusamon kirkko-
herran Raimo Karvosen tilalle. 
Virka ei ole Kaltakarille uusi, sillä 
toimiessaan Tyrnävän kirkkoher-
rana hänet valittiin myös Limingan 
lääninrovastiksi. Hannu Ojalehto 
valittiin ensimmäiselle kaudelleen 
lääninrovastina. Hän on hoitanut 
virkaa vt. lääninrovastina Heikki 
Karvosenojan jäätyä eläkkeelle 
viime talvena.

Oulun tuomiorovastikunta kat-
taa kaikki Oulun neljä seurakun-
taa. Iin rovastikunnan alueeseen 
puolestaan kuuluvat Haukiputaan, 
Iin, Kiimingin, Kuusamon, Pu-
dasjärven, Taivalkosken ja Yli-Iin 
seurakunnat.

Uusi laki 
toi enemmän valtaa

Lääninrovasti on yksi rovastikun-
nan kirkkoherroista, joka toimii ro-
vastikunnan kirkollisen toiminnan 
ohjaajana ja valvojana. Vaikka lää-
ninrovasti ei ole muiden kirkkoher-
rojen esimies, hän kutsuu koolle 
kirkkoherrojen kokouksia, joissa 
suunnitellaan yhteistyötä. 

Jaakko Kaltakarin mielestä ky-
seessä ei ole pelkkä kunniavirka, 
vaan lääninrovasti toimii konkreet-

tisena yhdyslenkkinä hiippakuntaa 
hallinnoivan tuomiokapitulin ja 
oman rovastikunnan välillä. Lää-
ninrovastilla on hänen mielestään 
myös yhä enemmän valtaa.

 – Uuden hiippakuntahallinnon 
ja -lain tulo on muuttanut mars-
sijärjestystä, sillä rovastikokoukset 
eivät ole enää pakollisia, vaan lää-
ninrovasti voi perustaa myös itse 
työryhmiä ja määrätä selvityksiä 
tehtäväksi.

Työnkuvaan kuuluvat myös la-
kisääteisten vaalien järjestäminen 
ja loma-aikojen järjestäminen. 
Kaltakarin mukaan kirkkoherrojen 
hallituksen puheenjohtajaksi verrat-
tavaa lääninrovastia voisi nimittää 
toiminnan virittäjäksi, eräänlaiseksi 
primus motoriksi. 

Suurimmat 
olivat vahvimpia

Lääninrovastin valitsevat rovas-
tikunnan papit ja lehtorit läänin-
rovastin vaalissa. Piispan johdolla 
tuomiokapituli nimittää yhden kol-
mesta eniten ääniä saaneista kirk-
koherroista lääninrovastiksi. 

Enemmistön tahtoa kunnioitet-
tiin tuomiokapitulissa, sillä niin 
Ojalehto kuin Kaltakari saivat 
eniten ääniä vaaleissa. Ojalehto 
sai annetuista 40:stä äänestä 21, 
Kaltakari puolestaan kolmasosan 
24 äänestä. 

Hiippakuntadekaani Niilo Peso-
nen vakuuttaa, että virkaatekevien 
äänestäjien äänestystuloksella on 

kaltakari ja ojalehto 
lääninrovasteiksi

Jaakko kaltakari (vas.) ja 
hannu ojalehto (oik.) valittiin 
lääninrovasteiksi viime viikolla. 

painoa tuomiokapitulin nimitys-
päätöksissä. 

– Ainakaan minun aikanani ei 
ole käynyt niin, että virkaan olisi 
valittu joku muu kuin äänestyksessä 
eniten ääniä saanut.

Tuomiokapitulilla on kuitenkin 
oikein valita myös joku muu kol-
mesta eniten ääniä saaneesta.  

– Onhan se toki mahdollista, 
Pesonen myöntää.

Vaikka suurimman, eniten pap-
peja ja lehtoreita työllistävän seu-
rakunnan luulisi olevan vahvoilla 
vaalissa, äänestyskäyttäytyminen ei 
ole niin yksinkertaista. Seurakun-
nan viranhaltijat eivät äänestä aina 
omaa kirkkoherraansa. Kotiin päin 
voi vetää muutenkin.

– Onhan meillä muunkinlaisia 
ryhmittymiä kirkollisella kentäl-
lä. Keskustelua käydään siitä, ku-
ka tehtävään olisi sopivin. Nytkin 
äänet olivat jakaantuneet, Pesonen 
valaisee. 

Ojalehto on Oulun suurimman 
seurakunnan kirkkoherra ja Hauki-
putaan seurakunta on väkirikkain 
Iin rovastikunnassa. Molemmilla 
ehdokkailla on myös vahva taus-
taryhmä, sillä sekä Kaltakari että 
Ojalehto ovat molemmat vanhoil-
lislestadiolaisia.

elSi hUTTUnen

Postia
mielipidepalstalle

Mielipidepalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpos-
tilla (janne.kankaala@rauhan-
tervehdys.suomi.net), postitse 
(PL 102, 90101 OULU) tai fa-
xilla puh. (08) 5626 444. Kir-
joittajan yhteystiedot on liitet-
tävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa 
ja tehdä niihin otsikot. 

Postia • Rauhan Tervehdys, Pl 102, 90101 oulu

Oli jälleen tilaisuus päästä Ou-
lujoen seurakunnan järjestä-
mälle eläkeläisten leirille.

Leiri oli siitä ainutlaatuinen, 
että Ylikiimingissä asuvat seu-
rakunnan uudet jäsenet olivat 
ensi kertaa mukana. Oli uusia 
kasvoja ja uusia kohtaamisia. 
Otsakkeessa mainittu Sanan 
kohta toteutui kirjaimelli-
sesti. Sai kertoa huolensa ja 
itkeä itkevien kanssa ja iloita 
iloitsevien kanssa. Harmiton 
ilonpito on myös parasta sie-
lunhoitoa.

Ilma oli kylläkin syyskuisen 
sateinen, mutta lämmin. Lenk-
keilyä harrastavia ei sääkään 
säikäyttänyt. Urheilukilpailut 
palkintoineen nostivat nuo-
ruuden uhon esiin. Hammas-

tikkua vähän pitempi keihäs 
lensi. Kuminen moukari ei 
ollut vaaraksi kenellekään. 
Sekin lensi korkeuksiin, jopa 
puunoksalle. Monia muitakin 
lajeja suoritettiin ja parhaat pal-
kittiin. Meininkiä riitti. Tutun 
joululaulun sanoin voi kuvata 
leiriä: ”Vanhakin nyt nuortuu, 
kuin lapsi leikkimään”. Mo-
nipuolinen ruokailu vahvisti 
kehon suorituksia. Jämäkän 
lempeät sisaret jatkoivat edellis-
ten perinteitä, jotka olivat nyt 
mukana leiriläisinä. Reippaat 
ja avuliaat vapaaehtoistyönte-
kijät huolehtivat osaltaan leirin 
onnistumisesta, heille kaikille 
lämpimät kiitokseni!                              

  
VoiTTo TUohino

”itkekää itkevien kanssa, 
iloitkaa iloitsevien kanssa”

Rauhan Tervehdyksen viime vii-
kolla ilmestynyt numero 34/2007 
sai aikaan palauteryöpyn. Kohtee-
na oli pääkirjoitussivun Vastaran-
nan Kiisken piirroskuva, joka kä-
sitteli hoitajien mahdollista työ-
taistelua. 

Toimitusta on lähestytty niin 
puhelimitse, sähköpostitse kuin 
verkkosivujen palautelomakkeen 
kautta. Eräs pappi kommentoi 
piirroksen olevan ”törkeä”, ja sen 
olevan tulkittavissa lehden kannaksi, 
koska kuva on pääkirjoitussivulla. 
Puhelimitse palautetta antaneen 
miessoittajan mielestä tuon tyylistä 
kuvaa ei saisi julkaista ”näin her-
kässä tilanteessa”. Myös piirtäjän 
motiiveja epäiltiin, vaikka hänen 
ymmärrettiin nauttivan taiteilijan 
vapauksista ja tuovan uutta näkö-
kulmaa esiin. 

Sähköpostitse lähestynyt hoitaja 

koki piirroksen niin loukkaavaksi, 
että ilmoitti aikovansa erota kirkos-
ta, koska pitää Rauhan Tervehdys-
tä kirkon äänitorvena. Hän koki 
harkintakyvyn pettäneen lehden 
toimituksessa pahemman kerran. 
”On käsittämätöntä, että Rauhan 
Tervehdys vertaa tätä omien asi-
oiden ajamista terrorismiin. Mie-
lestäni ette osoita minkäänlaista 
suvaitsevaisuutta”, hän kirjoitti. 
Samalla linjalla oli myös toinen 
hoitaja, joka piti piirrosta ala-ar-
voisena ja loukkaavana.

Piirros on saanut myös myönteis-
tä palautetta. ”Tosi osuva piirros 
hra Kiiskiltä taas tässä uusimmassa 
nrossa. Osui naulan kantaan!”, lin-
jasi yksi palautelomake. Positiivista 
palautetta tuli myös heiltä, jotka 
näkivät piirroksen erittäin ajankoh-
taisena ja valtavirran näkemykset 
haastavana.

Vastarannan kiiski 
herätti inhoa ja 

ihastusta Suuret kiitokset työttömi-
en leiristä 8.10.–11.10.2007 
Rokualla. Tuiran seurakun-
nan matkanjärjestäjille, Päivi 
ja Riku-Matti. Hyvää syksyä 
kaikille mukanaolleille!

PaUla SaRkkinen

kiitokset
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menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

hartauselämä
Aamurukous ke 31.10. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamatun tekstejä, laulua, hil-
jaisuutta ja rukousta.

Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 26.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 27.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 27.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 31.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 31.10. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Pekka Välitalo.
Miesten piiri ke 31.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
30.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Aamurukous ke 31.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 1.11. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Raa-
mattupiirissä luetaan Johan-
neksen evankeliumia. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 1.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Oulun Rauhanyhdistyksen 
raamattuluokka pe 26.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 30.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
To 1.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 31.10. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Tutustumme ja 
käymme läpi Ilmestyskirjaa.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat:
To 25.10. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Pe 26.10. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 1.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 

tuiran seurakunta

Luukkaan raamatturyhmä ke 
31.10. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Miestenpiiri ti 30.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka 
alustaa pyhäinpäivästä. 
Raamattupiiri ti 30.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 1.11. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan. 
Sunnuntai-iltapäivän juma-
lanpalvelus vähän toisella tapaa 
28.10. klo 16, Hintan seurakun-
tatalo. Lasten ja varhaisnuorten 
ohjelmaa. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä, SLEY.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.10. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Miesten raamattupiiri to 1.11. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Bibliodraama ke 31.10. klo 18, 
Öbergin talo. Bibliodraama ei 
ole näytelmää vaan Raama-
tun tutkimista toiminnallisin 
menetelmin ryhmässä. Käsit-
telemme syntiinlankeemusker-
tomusta. Ryhmään kuuluminen 
edellyttää sitoutumista. Ryhmä 
kokoontuu kuutena keskiviik-
kona 31.10. alkaen. Lisätietoja 
ja ilm. ohjaaja Ulla Säilä, p. 040 
574 7129. 

Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Laulutuokio lähetyssopessa to 
1.11. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. Maija Tynkkynen.

karjasillan seurakunta

Pyhäinpäivän lauluilta to 1.11. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana Cantio Laudis-kuoro, 

kamariorkesteri, joht. Olli 
Heikkilä, Juha Soranta, urut. 
Tilaisuus nauhoitetaan. Ole 
ajoissa paikalla.
Hanna Ekolan Lupaus-kon-
sertti su 4.11. klo 16, Karjasillan 
kirkko. Ohjelman hinta 10 e.
Taidenäyttely 16.10.–11.11, 
Karjasillan kirkko. Kuvataitei-
lija Aimo Vähäkainun hengel-
lisiä puureliefejä, veistoksia ja 
metallitaidetta sekä taiteilija 
Erkki Rauhalan maalauksia. 
Näyttely on avoinna ma-pe klo 
16–17.30. 
Tämä runo kosketti minua 
-runoilta isänpäivänä su 11.11. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Mikä 
on lempirunosi? Mikä runo on 
koskettanut sinua? Marraskuun 
alkuun mennessä tulleet vasta-
ukset tuodaan julki runoillassa. 
Vastaukset: juha.vahakangas@
evl.fi tai osoitteeseen Karjasillan 
seurakunta/ Tämä runo, Noke-
lantie 39 90150 OULU.

tuiran seurakunta

Mendelssohn-ilta to 8.11. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Felix Mendelssohnin kirkko-
musiikkia Pudasjärven kirkko-
kuoro, Sekakuoro Tuike, Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, urut, 
jousiorkesteri, johtaa Jukka 
Jaakkola.

diakonia

karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 29.10. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. Vieraana Martta 
Leskelä/Kirkon Ulkomaan Apu: 
Naisen asema Mosambikissa.
Palvelupiiri Auttavat kädet ma 
29.10. klo 12, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
paikka sinulle, joka tahdot toi-
mia seurakunnassa erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Ystävän Kamari ti 30.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Vieraana Martta Leskelä/Kua: 
Terveiset Mosambikista!
Diakoniapiiri ke 31.10. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
30.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 30.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 30.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Juttutupalaiset osallistuvat 
messuun Tuiran kirkolla ti 
30.10. klo 13. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 30.10. klo 17, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiiri to 1.11. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 31.10. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ke 31.10. klo 18.
Yhteinen seurakuntapalvelu

pÄihDetYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
26.10. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
29.10. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
30.10. klo 13, Diakoniakeskus. 
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 30.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perheilta ke 31.10. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu 
ym. ohjelmaa. Ruokailu on 
maksullinen. Ilmoittaudu puh. 
(08) 3161 321.
KUULOVAMMAISET
Agricolan juhlavuoden messu 
su 28.10. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Messussa on viittoma-
kielinen tulkkaus.
Kuurojen lähetyspiiri ma 
29.10. klo 15, Kuurojen yh-
distys. 
Aabrahamin poppoo ti 30.10. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. Ker-
hossa on kirjoitustulkkaus.
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten kerho ke 
31.10. klo 13, Keskustan seura-
kuntatalo. Vieraana Näkövam-
maisten keskusliiton aluesihtee-
ri Sinikka Riihiaho.

Oulun tuomiokirkossa su 
28.10. klo 10 Agricolan juhla-
messu. Messun johtaa piispa Sa-
muel Salmi, saarnaa professori 
Tuomo Mannermaa, toimittaa 
Juhani Holma, Cappella pro Vo-
cale. Kolehti Petroskoin evan-
kelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkorakennnushankkeeseen 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Agricola-juhla ja kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalossa.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 28.10. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Karjasillan kirkossa su 28.10. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Esa Nevala, 
Asta Leinonen ja Terttu Rahko, 
kanttorina Juha Soranta. Radi-
ointi Radio Dei. 80-vuotiaiden 
juhla messun jälkeen. Kolehti 
Petroskoin evankelisluterilai-
sen seurakunnan kirkkora-
kennushankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 28.10. 
klo 10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Satu Saarinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Kaukovainion kappelissa: Su 
28.10. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Juha Pöykkö. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 28.10. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
Maikkulan kappelissa su 28.10. 
klo 12 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Satu Saarinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
28.10. klo 12 messu, toimittaa 
Lauri Kotila, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kolehti ks. Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 28.10. klo 
10 messu, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Juha Huh-
tala, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti Petroskoin evankelislu-
terilaisen seurakunnan kirkko-
rakennushankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Su 28.10. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Juha Huhtala, kantto-
rina Taru Ängeslevä. Kolehti 
opiskelijoiden hengellisen kas-
vun tukemiseen Suomen Kris-
tilliselle Ylioppilasliitolle.
Ti 30.10. klo 13 eläkeläisten 
ja laitosväen messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Ke 31.10. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle.

Pateniemen kirkossa su 28.10. 
klo 12 messu, toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Pateniemen 
Rauhanyhdistyksen toiminnan 
tukemiseen. Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 28.10. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Su 28.10. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Ari Savuoja, Sarastus-
kuoro, kolehti kummioppilaal-
le, iltapalatarjoilu.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
28.10. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira klo 
10.

Oulujoen kirkossa su 28.10. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa teol.tri 
Keijo Nissilä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 28.10. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Ylikiimingin kirkossa su 28.10. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Leo Rahko.

Toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
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lähetys
Lähetyssoppi to 1.11. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Lähetyspiiri ke 31.10. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Aiheena Paavali puolustaa ase-
maansa, Matti Häkkinen.

karjasillan seurakunta

Seppeletalkoot ks.erillinen 
ilmoitus.
Seppelemyyjäiset pe 2.11. klo 
14–17, Kaukovainion kappeli. 
Myytävänä talkoilla tehtyjä sep-
peleitä Karjasillan seurakunnan 
lähetystyön hyväksi. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 29.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 29.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 29.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

lapset ja   
lapsiperheet
Päiväkerhot löydät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 28.10. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot:
Ke 31.10. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 1.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 29.10. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Huom. 
muuttunut aika: klo 17.30–
19.30.
Pyhäkoulut:
Su 28.10. klo 10, Kastellin 
kirkko(jumalanpalveluksen 
yhteydessä) ja klo 12 Kauko-
vainion kappeli ja Maikkulan 
kappeli.   
Ip-pyhäkoulu to 1.11. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Pyhä-
koulussa myös ip-kerholaisia.
Perhekerhot:
Ma 29.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 30.10. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 31.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 31.10. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Aiheena Pyhäin-
päivä.
Ke 31.10. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 31.10. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 31.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. Perhekerhot ovat 
kohtaamispaikka lapsiperheil-
le. Aloitamme hartaudella. 
Leikimme, laulamme, askar-
telemme ja vietämme aikaa 
yhdessä.

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
30.10. klo 8.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella Tuija Puuruselta p. 
050 357 6915.
Perheen torstaikahvila to 1.11. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Pyhäkoulut: Su 28.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli (ju-
malanpalveluksen aikana).

Su 28.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti ja klo 12 Pate-
niemen kirkko, Niittyaron seu-
rakuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko (jumalanpalveluksen 
yhteydessä).
Perhekerhot: 
Ti 30.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 31.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 1.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 31.10. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat, 
Hönttämäen seurakuntakoti, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Saarelan seurakuntakoti, Heik-
kilänkankaan seurakuntakoti ja 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 1.11. klo 10, 
Vanha Pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.
tuiran seurakunta

Varhaisnuorten raamattupiiri 
to 1.11. klo 17.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

nuoret
Yökahvila Nuorten paikka la 
27.10. klo 20 erityisnuoriso-
työntilat, Isokatu 11. Peli- ja 
oloilta yli 13-vuotiaille.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
31.10. klo 18, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Tällä kertaa aiheena on 
pohjat.
Nuorten paikka to 1.11. klo 
15–15.45, erityisnuorisotyön-
tilat, Isokatu 11. Erityisnuo-
risotyöntekijät Anja ”Ansku” 
Saukkomaa ja Outi Leinonen 
tavattavissa.
It`s. -leiri nuorille 6.– 9.12., Juu-
man leirikeskus. Nuortenleirillä 
pääset irti. Yhdessä tonttuilua 
ja hartautta. Suomentaa ja 
lisäinfoa: Paula Rosbacka 050 
433 4093, Jouni Heikinheimo 
040 737 9643 ja Mono Kuoppala 
040 574 7124. 

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
30.10. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, mu-
siikkia ja oleilua. Mukana iltaa 
suunnittelemassa on työnte-
kijä ja kaksi yli 18-vuotiasta 
avustajaa.
Nuortenilta ke 31.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäolemista ja pelailua. 
Lisätietoja p. 040 574 7147 ja 
p. 040 575 2713.
Nuorten ilta to 1.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa, pingistä ym. pelai-
lua ja sanaakin tarjolla pienen 
purtavan kera! 
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
Isoiskoulutusleiri A-ryhmälle 
Rokuan leirikekeskuksessa 
23.–25.11. Isoseksi? Ilmoit-
taudu leirille p. (08) 316 1340 
(arkisin 9-16) tai netissä www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

tuiran seurakunta

Yökahvila pe 26.10. klo 20, 
Meritoppilan monitoimitila. 
Yläasteikäisille nuorille tarkoi-
tettu tutusteluun ja pelailuun 
varattu ilta. 
Isoskoulutus IV ke 31.10. klo 
17, Koskelan seurakuntatalo. 
Tuiran seurakunnan isostoi-
minnan koulutuskerrat ke 
31.10. ja ke 7.11. klo 17–18.30 

Koskelan seurakuntakodilla. 
Aiheena: Rukous. Valitsethan 
koulutuskerroista sinulle sopi-
vamman! 
Nuortenilta ke 31.10. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musiikista, 
pelihetkistä ja hyvästä seu-
rasta! 
Wanhat to 1.11. klo 17–18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Isos-
koulutus meni! Älä lannistu. 
Isostoiminnankin jälkeen si-
nulle on säännöllistä kokoavaa 
toimintaa. Wanhat kokoontu-
vat pohtimaan erilaisia juttuja 
kahavi-/teekupposen ääreen 
sekä ovat mm. avustamassa 
isosleireillä, nuortenilloissa, 
isommissa tapahtumissa yms. 
Tuiran isoskoulutusleiri II 
23. –25.11, Rokuan leirikeskus. 
Tuiran seurakunnan syksyn 
toinen isoskoulutusleiri kutsuu 
Sinua, uusi isoskoulutettava! 
Sitovat ilmoittautumiset 15.11. 
mennessä. Muistathan, että voit 
ilmoittautua vain toiselle syksyn 
isoskoulutusleireistä. Tämä on 
vaihtoehdoista jälkimmäinen. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja 
Merja Oksmanilta, p. 040 524 
5944 tai merja.oksman@evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet: 
Ma 29.10. klo 19, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ti 30.10. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 31.10. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Nuortenilta ke 31.10. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Tee-
mallista ohjelmaa, hartautta ja 
yhdessäoloa yhteisten aiheiden 
äärellä. Ilta jatkuu klo 21 saakka 
avointen ovien merkeissä. Rip-
pikoululainen ja jo konfirmoitu 
nuori, nämä illat ovat sinua 
varten.

nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 30.10. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Rauhan Sanan ilta to 25.10. 
klo 19, Koulukatu 10 C. Tapani 
Ruotsalainen, Antakaa toisillen-
ne anteeksi.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 29.10. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Johan 
Helkkula, Vanhurskautettu 
jumalaton.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 31.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Raamatun 
naiset, Oili Ijäs.
Körttiopiskelijoiden seurat to 
1.11. klo 19, Minna Porolalla ja 
Salla Seppäsellä, Sairaalanrinne 
4 I E 62, Kontinkangas. 
Uusheräyksen ilta to 1.11. klo 
19, Koulukatu 41. Matti Silvola: 
Kaikenlaisia kaloja.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Hopealanka ma 29.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ke 31.10. klo 
13, Domus Botnica kerhohuo-
ne. Keskustelua, laulua, hartaus 
ja kahvit.
Tarinatupa ke 31.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 31.10. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 1.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 1.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Hartaus to 1.11. klo 14, Keskus-
tan palvelutalo. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot:
Ma 29.10. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.11. klo 13, Kastellin kirkko. 
Tule tapaamaan muita eläkeläi-

siä. Tutustutaan, hiljennytään 
sanan äärellä, keskustellaan, 
lauletaan ja juodaan kahvit. 
Mukana pastori Esa Nevala. 

tuiran seurakunta

Pyhäinpäiväviikon messu ti 
30.10. klo 13, Tuiran kirkko. 
Messuun kutsutaan erityises-
ti palvelutalojen ja laitosten 
ikäihmisiä. Messun jälkeen 
kirkkokahvit. Linja-autoreitti 
ja aikataulu: Klo 12.00 Patenie-
men kirkko, klo 12.05 Palokan 
palvelukeskus, klo 12.10 Raja-
kylän seurakuntakoti, klo 12.20 
Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki, klo 12.25 Koskelan 
palvelukeskus, klo 12.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 12.40 
Mäntykoti, klo 12.45 Kangasti-
en palvelukeskus, Tuiran kirkko. 
Paluukuljetus lähtee noin klo 
14.45 Tuiran kirkolta.
Senioreiden laulupiiri to 1.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislaulua, hartaus ja 
kahvit.
Seurakuntapiiri to 1.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 1.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Porinapiiri eläkeläisille ma 
29.10. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntapiirit: 
Ma 29.10. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 29.10. klo 13, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
To 1.11. klo 12, Hilma Ollilalla, 
Laukkalantie 6. 
To 1.11. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkko.
To 1.11. klo 14, Hoikantien pal-
velutalo, Hoikantie 21–23. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
29.10. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti, väliaikaistilat. 
Martantupa ti 30.10. klo 
12.30. 

leirit ja retket
tuiran seurakunta

Perheleiri 16.–18.11., Rokuan 
leirikeskus. Leirillä liikutaan 
luonnossa sekä leikitään ja 
askarrellaan. Mukana pastori 
Stiven Naatus, lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
sekä lastenohjaajia. Ilm. netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Hinnat 41 e 
/ aikuinen, 4–18-vuotiaat  27 e 
(sis. matkat, ruoka, majoitus).

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttö-leiri 23.–25.11 Juu-
man leirikeskus. Lähtö pe klo 17 
Karjasillan kirkolta ja paluu su 
noin klo 20.30. Vietämme aikaa 
yhdessä mm. ulkoillen, leikkien, 
laulaen ja askarrellen. Leirillä 
mukana Virpi-pappi, diakonis-
sa-Nina ja lastenohjaajat Ritva 
ja Heidi. Hinta 42e/aikuinen 
ja 33e/4 – 18v, alle 4-v.  lapset 
ilmaiseksi. Hintaan sis. täysihoi-
to, matkat sekä vakuutus Oulun 
ev.-lut.seurakuntien jäsenille. 
Etusijalla Karjasillan seura-
kunnan jäsenet, leirille otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilm. 15.11. mennessä Nina Nie-
melälle p. 040 575 2711. 
Lapsiperheille retki Rovanie-
men Santaparkiin la 24.11. 
klo 8, Rovaniemen Santapark 
ja Joulupukin pajakylä. Alle 10-
vuotiaat retkelle vain aikuisen 
kanssa. Hinta on 4–12-vuoti-
aille 35 e, aikuisille 40 e ja alle 
3-vuotiaille 10 e. (Hinta sis. 
bussikyydin, ruokailun seiso-
vasta pöydästä, sisäänpääsyn 
Santaparkiin ja Oulun ev.-lut 
seurakuntien jäsenille tapatur-
mavakuutuksen. Huom! Jää-
gallerian sisäänpääsy ei sisälly 
hintaan.) Lähtö klo 8 ja paluu 
noin klo 20. Etusijalla Karjasil-
lan seurakunnan alueella asu-
vat. Ilm. viim. 9.11. mennessä 
puh. (08) 316 1340. Lisätietoja 
Katja Ylitalo p. 040 831 5932, 
Mari Jääskeläinen p. 040 730 

4118 tai Mirjami Dutton puh. 
050 462 0759.
Vanhojen isosten leiri Rokuan 
leirikeskuksessa 8.–9.12. Sinä 
vanha isonen ho-hoi! Ilmoit-
taudu www.oulunseurakunnat.
fi/ tapahtumakalenteri. 

kuorot ja kerhot
Katso  www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 31.10. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 29.10. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.
Kivikerho ti 30.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ma 29.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 26.10. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Työnohjaaja Matti Hökkä 
alustaa aiheesta Kiitollisuuden 
merkitys ja arvo. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 27.10. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Eri sukupolvien 
kohtauspaikka. Mummo ja 
Vaari odottavat sinua kylään 
ja samalla kurkkaamaan men-
neisyyteen.
Hengellisten laulujen ilta su 
28.10. klo 18, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Aikuisrippikouluryhmä ma 
29.10 klo 18 Karjasillan kirk-
ko. 
ALFA-kurssi ti 30.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Tuomasmessun suunnittelu-
palaveri to 1.11. klo 17, Öbergin 
talo. Seuraava tuomasmessu 
24.11., kaipaa soittajia, laulajia, 
juontajia, lukijoita, alttarin-
rakentajia, kolehdinkerääjiä, 
teenkeittäjiä, leipojia jne. Anna 
lahjasi käyttöön ja tule suunnit-
telemaan sitä. Yhdyshenkilönä 
Ulla Säilä p. 040 574 7129.

Tuomiokirkko: Veikko Olavi 
Yypänaho 88 v, Pirkko Inkeri 
Niemi 58 v, Iikka Antero Tuo-
himaa 73 v, Anna Liisa Niemi-
nen s. Penttilä 89 v, Anna Liisa 
Holappa s. Konu 80 v.
Karjasilta: Seppo Olavi Vanhala 
58 v, Martta Eliina Ullman s. 
Karppinen 91 v, Leino Aarne 
Hedberg 78 v, Elsa Aura s. Sauk-
konen 97 v, Anna Eliisa Hinkula 
s. Leinonen 77 v.
Tuira: Väinö Vilhelmi Pesola 
80 v, Toni Tapani Lehto 25 
v, Hilma Helena Vahtola s. 
Karppanen 88 v, Elli Annikki 
Linkolehto 85 v.
Oulujoki: Kari Aimo Olavi 
Forsman 53 v, Erkki Johannes 
Lindvall 78 v, Aarne Antero 
Koistinen 90 v.

Tuomiokirkko: Hannu-Pekka 
Kangas ja Kaisa Marjaana 
Luusua.
Tuira: Pasi Petteri Manninen ja 
Katri-Helena Luoto, Juho Aleksi 
Stenudd ja Sirkku Orvokki Pit-
känen, Samu Mikael Niemelä ja 
Satu Mervi Susanne Lepistö.
Oulujoki: Jouko Akseli Kan-
tomaa ja Eeva-Riitta Anneli 
Kokkonen, Erkki Johannes Viik 
ja Maire Mirjami  Nevanperä.

Tuomiokirkko: Ida Maria 
Behm, Samuel Kristian Juhani 
Aittola.
Karjasilta: Ellen Josefiina Yli-
talo, Sanni Eerika Tuomaala, 
Aava Silvia Suvilaakso, Lotte 
Aliina Savela, Maija Anja Inari 
Palokangas, Saga Katariina 
Lantto, Otso Kerkko Kylmänen, 
Saku Kaarlo Petteri Korpi, Sofia 
Marjatta Karvonen, Santtu 
Mikael Jumisko, Lumi Jasmin 
Hangasmaa, Hanna Helena 
Anneli Saarenpää.
Tuira: Miro Eemil Nikander 
Udd, Veikka Benjamin Puu-
malainen, Aapeli Pietiläinen, 
Moona Aino Annikki Marin, 
Alisa Marjaana Mantere, Juuso 
Ensio Leinonen, Sara Ilona 
Kristiina Lakkala, Nella Cecilia 
Isabella Karsikko, Stella Ria 
Amanda Grönroos.
Oulujoki: Ilmari Antti Tapani 
Martinsén, Anna Kristiina 
Koivikko, Tuukka Matias Jurva, 
Lotta Emilia Hintikka, Konsta 
Paavali Hekkala.

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 28.10. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 

Kirkkoherran-
virastojen ja 

keskusrekisterin 
uudet aukioloajat 

alk. 5.11.2007
Ma klo 9–17 

Ti–pe klo 9–16

Päivystävä pappi 
on tavattavissa 

kirkkoherranvirastoissa 
arkisin kello 9.30–12 
sekä maanantaisin 
lisäksi kello 15–17. 

Ylikiimingin 
seurakuntapiirin 
toimisto avoinna 

ma, ti, to 
ja pe klo 9–12

Tyhjän 
sylin 
iltakirkko
Heinätorin seurakuntatalossa
su 4.11. klo 18

Tapahtumassa hiljennytään 
sanoin ja sävelin.

Järj. Oulun ev.-lut. seurakuntien 
sairaalasielunhoito, Lapsettomien 
tuki ry, KÄPY ry.
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P etroskoin rakenteilla oleva 
luterilainen kirkko näyt-

tää ulospäin valmiilta. Ovet 
ja ikkunat ovat paikoillaan 
ja seinät on rapattu valkoi-
siksi. Parhaillaan kirkkoon 
asennetaan lämmitysjärjes-
telmää. Ensi vuoden puolel-
la käynnistetään talkoohanke 
sisustusvaiheen ajaksi. Kirk-
ko on tarkoitus vihkiä käyt-
töön syyskuussa 2009. 

Kirkon kustannusarvio on 
1,2 miljoonaa euroa ja va-
roja on tällä hetkellä koossa 
yli 700 000 euroa. Hanke on 
Kirkon Ulkomaanavun viral-
linen kohde ja sen hyväksi 
kerätään valtakunnallinen 
kolehti evankelis-luterilaisissa 
kirkoissa 28. lokakuuta. 

Rakennustyöt rahoitetaan 
kokonaisuudessaan suomalais-
ten keräysvarojen turvin.  

Kolehtien lisäksi varoja on 
kerätty kirpputorien ja kon-
serttien välityksellä. Myös 
useat yksityishenkilöt ovat 
tehneet lahjoituksia hankkeen 
eteen. LC Nivala/Pidisjärvi 
lahjoitti kirkonkellon  ra-
kenteilla olevaan kirkkoon ja 
haastoi samalla kaikki muut 
leijonaklubit hankkeeseen 
mukaan sopivaksi katsomal-
laan summalla. 

Talkoolaisten osallistu-
minen rakennustyöhön on 
ajoitettu sisustusvaiheeseen 

Petroskoihin 
nousi uusi kirkko 

sekä  ulkopuoliseen työhön. 
Suomesta on menossa usei-
ta talkoolaisryhmiä itärajan 
taakse.

Yksi keräyskampanjan 
myyntiartikkeleista on ollut 
Petroskoin kirkon reliefi, jossa 
kuvataan kirkon julkisivua. 
Näitä tauluja on painettu 300 
kappaletta ja myyntihinta on 
25 euroa kappaleelta. Tuotto 
menee kokonaisuudessaan 
kirkkohankkeen  hyväksi. 

Petroskoin kirkkohanke on 
suurin koko Inkerin kirkon 
projekteista Venäjällä. Inke-
rin kirkolla on lähes 80 seu-
rakuntaa eri puolilla Venäjää 
aina Siperiaa myöten. 

Kirkon tarkoitus on palvella 
myös ulkomaalaisia turisteja. 
Petroskoissa käy vuosittain 
turisteja yli 900 000. 

MaTTi  haRJU 
keRäYSPäällikkö 

Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton (MLL) 

Pohjois-Pohjanmaan pii-
ri etsii isovanhempi-ikäi-
siä miehiä ja naisia kylä-
mummeiksi ja -vaareik-
si lapsille, joiden elämäs-
tä biologiset isovanhem-
mat puuttuvat tai yhte-
ys omiin isovanhempi-
in on vähäistä.

Muuttoliikkeen lisään-
tyminen ja elämäntapojen 
monipuolistuminen voivat 
johtaa tilanteeseen, jossa 
eri ikäpolvet eivät enää 
kohtaa toisiaan. Koska 
sukupolvien keskinäisten 
suhteiden ja yhteisölli-
syyden vahvistaminen 
tarvitsee tukea, on MLL 
kehittänyt yhdistystensä 
toimintamuodoksi kylä-
mummit ja -vaarit.

Sukupolvien välisessä 
kanssakäymisessä lapsi 
saa aikuisen aikaa, tur-
vallisuutta, elämyksiä 
ja elämänkokemusta 
tunteidensa ja arvojensa 
peilauspinnaksi. Lasten 
vanhemmat saavat tu-
kea vanhemmuuteen ja 
vanhempi ikäpolvi saa 
arkeen uusia merkityksiä 
ja hyvinvointia lisääviä 

Vapaaehtoisia 
kylämummeja ja 
-vaareja etsitään

tekijöitä.
Kylämummit ja -vaarit 

ovat vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneita, luotettavia 
aikuisia, jotka haluavat 
olla läsnä lasten arjessa 
ja antaa heille aikaansa. 
Mummit ja vaarit voi-
vat toimia esimerkiksi 
päiväkodeissa, perhe-
kahviloissa ja kerhoissa 
arjen apuna sekä taitojen 
ja tietojen jakajina. Mil-
laisen muodon toiminta 
saakin, tärkeintä on läs-
näolo, kuunteleminen, 
tukeminen ja rohkaise-
minen.

Jos sinä isovanhempi-
iässä oleva mummi ja vaari 
kiinnostuit toiminnasta ja 
sinulla on mahdollisuus 
toimia oman alueesi va-
ramummi tai -vaarina, 
ota yhteyttä joko Poh-
jois-Pohjanmaan piirin 
perhetoiminnan päällik-
köön Airi Kanaseen (airi.
kananen@mll.fi, 040 545 
9680) tai oman alueesi 
paikallisyhdistykseen. 
Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan myös perheistä, 
jotka kaipaavat varamum-
mia ja -vaaria.

Pyhäinpäivän viikonloppu-
na nautitaan kotimaisen 

gospelmusiikin monipuoli-
sesta kirjosta. Suomen van-
hin gospelfestivaali, Oulugo-
spel  tarjoaa Oulun Urheilu-
talolla (Rantakatu 30).

Viikonlopun aikana esiintyvät 
Pater Noster, HB, DadsHello, 
Dissonanssi, Random Eyes, 
Sound Style, Klinik, Jukka 
Salminen sekä suomigos-
pelin vierivät kivet Jaakko 
Löytty ja Exit.

Konsertteihin on haettu 
kiinnostavuutta siten, että 
sekä perjantain että lauantain 
keikoilla toinen esiintyjistä 
on aina yleisölle tutumpi ja 
toinen on tuore kasvo. Uu-
sille yhtyeille halutaan antaa 
mahdollisuus päästä esille. 
Oulugospelissa gospelmusii-
kin kirjo pääsee perinteisesti 
esille koko laajuudessaan. 

Sunnuntain konsertti on 
ohjelmaltaan hieman rau-
hallisempi, jotta lapsiper-
heetkin voivat tulla mukaan. 
Tänäkin vuonna pyhäpäivän 
konsertissa esiintyy pitkän 
linjan gospelmuusikoita. 
Yleisön laaja ikähaitari ote-
taan huomioon myös ää-
nenvoimakkuudessa, joka 

Gospelia soulmusiikista kitaravirsiin

on perjantain ja lauantain 
konsertteja alhaisempi.

ei pelkkää musiikkia
Gospelkonserttien lisäksi 
viikonlopun ohjelmassa on 
jumalanpalveluksia, Taivas-
klubi Keskustan seurakun-
tatalossa ja jami-ilta Cross 

Järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Nuorisotyö •  
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel • Kaikki oikeudet  
muutoksiin pidätetään.

Pe 2.11.  klo 18  Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Pater Noster • HB
 klo 21  Messu, Karjasillan kirkko
La 3.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Katselmuksen voittaja   
 Orjalaiva-tapahtumasta • Dissonanssi • Random Eyes
 klo 15 Puffettiruokailu ja vapaata musisointia, Isokatu 17   
  tai Majakat
 klo 16 Puffettiruokailu ja vapaata musisointia, Isokatu 17   
  tai Majakat
 klo 19 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: 
  Exit 20 vuotta, Tienviittoja
 klo 22 Jaakko Löytty, Karjasillan kirkko
Su 4.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: 
  Klinik • Jukka Salminen

Liput 7 euroa ennakkomyynnissä kirjakauppa Bibliassa, Halli-
tuskatu 27.

Pastori 
Elina Hyvönen 
tavattavissa

matalankynnyksen 
kohtaamispaikassa
Kamraatissa 
(Pakkahuoneenkatu 10) 

ti 30.10. klo 18–19.30

Tapaaminen tarkoitettu 
kouluikäisten 
kehitysvammaisten 
lasten perheille.

Järj. Oulun ev.-lut. seura-
kunnat yhteistyössä Oulun 
kehitysvammaisten tuki ry:n 
Kamraatti-projektin kanssa.

K U T S U
Kuluva vuosi on Mikael Agricolan kuoleman  

450-vuotisjuhlavuosi.

Juhlavuoden päätapahtumana Oulun 

hiippakunnassa toimitetaan Agricolan 

juhlamessu Oulun tuomiokirkossa sunnuntaina 

28.10.2007 klo 10.

Messun johtaa piispa Samuel Salmi ja siinä 

saarnaa professori TuomoMannermaa ja 

liturgina toimii Suomen Kirkkomusiikkiliiton 

puheenjohtaja Juhani Holma. 

Messun jälkeen on Agricola-juhla  

Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17.

Tervetuloa

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli           

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Svenska gudstjänster i domkyrkan
Söndag den 4.11. kl. 12.30 
Gudstjänst tillsammans med Lovisakören
Pekka Rehumäki och Maija Tynkkynen
Kyrkkaffe efteråt i krypton

Torsdag den 13.12. kl. 17
Luciagudstjänst
Pekka Rehumäki och Tomi Heilimö
Uleåborgs Lucia jämte Luciakören samt barn från 
Svenska Barnträdgården och Svenska Privatskolan medverkar 
Julafton, måndag den 24.12. kl. 15
Svensk julbön
Pekka Rehumäki och Maija Tynkkynen

Seppeletalkoot 
Kaukovainion kappelilla

27.10., 29.10., 30.10., 

31.10. ja 1.11. klo 9
Tule mukaan tekemään 

tai opettelemaan, 
miten seppeleet tehdään 
luonnonmateriaaleista. 

Talkoilla tehtyjä seppeleitä 
myytävänä 2.11. klo 14 

Karjasillan seurakunnan 
lähetystyön hyväksi.

Forssalaisen hB-yhtyeen viime vuonna julkaisema albu-
mi enne oli neljä viikkoa Suomen virallisella top 40-listal-
la. Yhtyeen tyyli on verrattavissa nightwishiin ja Within 
Temptationiin. 

Cafessa, osoitteessa Isokatu 
11. Näiden lisäksi Majakois-
sa pohditaan erilaisia asioi-
ta tai rentoudutaan hyväs-
sä seurassa. 

Raamismajakassa (Nuorten 
paikka, Isokatu 11) pohdi-
taan seurakunnan apuväli-
neitä Raamattua, kastetta ja 
ehtoollista ja haetaan bal-

samia haavoihin ja poweria 
ponnettomalle. 

Tanssin majakassa (Öbergin 
talo, Kirkkokatu 5) opetellaan 
koreografioita tuttuihin gos-
pellauluihin Elliots-ryhmän 
ohjauksessa. Draaman maja-
kassa (Keskustan seurakunta-
talo, Isokatu 17) tutustutaan 
draaman keinoihin miimis-
tä monologeihin, sketseistä 
isoihin musikaaleihin. 

Neljäntenä majakkana 
on Jotain ihan muuta, jon-
ka syövereihin johdattavat 
ammattikorkeakoulun yh-
teisöpedagogiikan opiskeli-
jat. Lisätietoja antaa Oulun 
evankelis-luterilaisten seura-
kuntien nuorisomuusikko Esa 
Rättyä, 040 574 7125.

Oulugospel 2.–4.11. 
Oulun urheilutalolla

Lippuja voi ostaa 
kirjakauppa Bibliasta 

Oulusta 
(Hallituskatu 27) 
seitsemän euron 
kappalehintaan. 

Ovella liput maksavat 
kahdeksan euroa. 
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Lutherin
sosiaalietiikka vaikutti 

hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn

Yhteiskunnan oltava 
aktiivinen hyvänjakaja

Luther näki, että valtion ja yhteis-
kunnan on toimittava aktiivises-
ti ihmisten hyväksi, jakaa hyvyyt-
tä ja lisätä sitä. 

Lutherin ajatukset ovat kuiten-
kin jääneet paljolti unohduksiin. 
Aikaisemman käsityksen mukaan 
Luther jakoi hengellisen ja maallisen 
hallinnon omiin pilttuihinsa. 

– On erotettu kaksi hallintoa. 
Toinen on evankeliumin ja toi-
nen maallisen yhteiskunnan laki. 
Nämä olisivat eri lakeja, Manner-
maa kuvaa.

Mutta Luther näkikin, että mo-
lemmissa pätee sama rakkauden 
laki. Hän ulotti niin sanotun kul-
taisen säännön myös maalliseen 
hallintoon, ”Rakasta lähimmäis-
täsi niin kuin itseäsi”. Säännöstä 
seuraa hyvän tekeminen. Ihminen 
asettuu toisen asemaan ja miettii, 
mitä toivoisi itsellensä tehtävän. 
Samalla tavoin yhteiskunta asettuu 
auttamaan jäseniään ja huolehtii 
heidän hyvinvoinnistaan.

Lutherin mukaan ihmisillä oli 

ekumeniikan emeritusprofessori Tuomo Mannermaan mukaan lutherin ajatukset yhteiskunnasta ovat paljolti jääneet unohduksiin.

oikeus oikeudenmukaiseen yh-
teiskuntaan. Perusoikeuksien 
edistäminen oli yhteiskunnan 
varsinainen tehtävä. Jokaisella oli 
oikeus tietoon ja varsinkin yh-
teiskunnalliseen tietoon. Tieto oli 
edellytys oikeudenmukaisuuteen. 
Tavoitteena oli ihminen, jolla on 
tietoa ja on oikeudenmukainen. 
Tällainen ihminen voi paremmin 
ymmärtää mitä kultainen sääntö 
merkitsee yhteiskunnassa.

Kun kouluja käyneet nuoret ai-
kanaan astuisivat hoitamaan yh-
teiskunnallisia asioita, he tekisivät 
sen asianmukaisesti, oikeuden-
mukaisesti ja kultaisen säännön 
mukaisesti.

Mannermaan mukaan ei ole täysin 
tiedossa miten Lutherin yhteiskun-
nalliset ajatukset toteutuivat aika-
naan. Asiaa ei ole tutkittu.

– Ei epäilystä, että Pohjoismaiden 
historiaa ovat muokanneet Lutherin 
ajatukset, Mannermaa huomauttaa. 
Monet pohjoismaisen hyvinvoin-
tivaltion piirteet ovat alkeissaan 
Lutherin ajatuksissa.

 
Pekka helin

U skonpuhdistaja Martti Lut-
herin ja hänen työtoverin-
sa Philipp Melanchtonin 
sosiaalieettisistä ajatuksis-

ta käytiin 1500-luvul-
la Euroopassa väit-

telyä, joka kovas-
ti muistuttaa ny-
kyistä keskustelua 

hyvinvointivaltios-
ta. Luterilaiset väitti-
vät, että yhteiskunnan 
tulee tukea yritystoi-

mintaa ja perustaa 
sairaaloita, kou-

luja sekä julkisia 
kirjastoja.

Katolisten mielestä moinen teki 
ihmisistä laiskoja ja velttoja. Ih-
miset tuhoutuisivat moraalisesti, 
kun kaikki kannettaisiin heidän 
eteensä. Keskustelu tuntuu tutul-
ta, eikö totta?

Lutherin yhteiskuntakäsitys on 
tullut esille uudessa suomalaises-
sa Luther-tutkimuksessa, kertoo 
ekumeniikan emeritusprofessori 
Tuomo Mannermaa. Hän mainit-
see erityisesti professori Antti Rau-
nion nimen. Raunio työskentelee 
professorina Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa.

Mannermaa itse on maamme 
tunnustetuimpia Luther-tutkijoita. 
Hän on palannut eläkevuosikseen 
synnyinseuduilleen Ouluun.

Martti Luther halusi perustaa 
kouluja tytöille ja pojille. Hän 
ehdotti myös, että yhteiskunta 
perustaisi kassan, josta saataisiin 
rahoitus uudistuksille, esimerkiksi 
uusille yrittäjille. Yritykset saisivat 
starttirahaa, jota ei tarvitsisi mak-
saa takaisin, jos yritys ei menes-
tyisi. Jopa kuolemantuomituista 
oli huolehdittava. Heille oli ni-
mettävä tukihenkilöt ”jakamaan 
hyvyyttä”.
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Suomessa vain yksi varsinainen moskeija

Toisen rakentaminen on ajan kysymys
Muezzinit eivät Suomessa kutsu uskovia 

rukoukseen minareeteista, sillä Suo-
messa ei ole minareetteja. Eikä Suo-

messa ole oikein moskeijoitakaan. Itse asiassa 
maassamme on vain yksi rakennus, joka on 
rakennettu varta vasten moskeijaksi. 

Ainokainen on Järvenpäässä, johon ta-
taarit rakensivat pienen puisen moskeijan 
1940-luvun alussa. Moskeijoita Suomessa 
on toki lukuisia, Helsingissäkin kahdeksan, 
mutta ne ovat tiloissa, jotka on alunperin on 
rakennettu toisiin tarkoituksiin.

Nyt Suomeen puuhataan toista moskei-
jarakennusta. Jokin aika sitten perustettu 
Islamilainen puolue haluaisi rakentaa sellai-
sen Itä-Helsinkiin. Moskeijaan kaavaillaan 
jopa minareettia, joka muistuttaisi kellota-
pulia. Helsinkiläisiä ei haluta hermostuttaa: 
moskeijasta tehtäisiin suomalaiseen ympä-
ristöön sopiva.

Puolue tyytyisi vaatimattomaankin ratkai-
suun, kertoo puolueen suomalaissyntyinen 
nokkamies Abdullah Tammi. Moskeijal-
le ei välttämättä tarvita uutta rakennusta, 
itse asiassa ykkösvaihtoehto on riittävän 
suuret tilat jostain jo olemassa olevasta ra-
kennuksesta.

Helsingissä on moskeijoita, mutta ne ovat 
ahtaita ja sokkeloisia, sanoo Tammi.

Islamilainen puolue  koostuu paljolti 
suomalaisista käännynnäisistä. He ovat 
maahan muuttaneiden muslimien perjan-
tairukousten ulkopuolella, sillä rukouksia 
ei Helsingin moskeijoissa pidetä suomeksi. 
Tämä on yksi syy, miksi islamilainen puolue 
puuhaa omaa moskeijaa. Omassa moskei-
jassa käännynnäiset saisivat rukoilla suo-
meksi. Käännynnäisten asema on Tammen 
mukaan muutenkin parempi Islamilaisessa 
puolueessa. Siellä suomalaiset eivät joudu 
vähemmistöön.

islamilaisia liikemiehiä 
pyydetään apuun

Puolue yrittää järjestää rahoitusta moskeijal-
leen islamilaisilta liikemiehiltä. Jos rahoitusta 
ei järjesty, puolueen on tyydyttävä johonkin 
paljon vaatimattomaan ratkaisuun. 

Muslimimaiden puoleen ei haluta  kään-
tyä. 

– Emme ryhdy kerjuulle, Abdullah Tam-
mi sanoo.

Tammi väittää, että monet muslimiseura-
kunnat saavat Suomessa rahoitusta Saudi-
Arabiasta. Summat ovat Tammen mukaan 
pieniä, korkeintaan muutamia kymmeniä-
tuhansia euroja. Saudi-Arabian ehtona ra-
hoitukselle Tammen mukaan on, että seu-
rakunnat onnistuvat vetämään puoleensa 
suomalaisia, siis kantaväestöä. 

Siksi monet islamilaiset seurakunnat suh-
tautuvat Tammen mukaan Islamilaiseen puo-
lueeseen nihkeästi. Useimmat Islamilaisen 
puolueen jäsenet kun ovat suomalaisia. He 
ovat tietenkin poissa muista islamilaisista 
seurakunnista, joiden rahoitushanat saat-
tavat Tammen mukaan nyt kiristyä.

Islamilaisessa puolueessa on tällä hetkellä 
noin 50 jäsentä. Tammi väittää että puo-
lueeseen on liittynyt yhteisen arvopohjan 
lisäksi myös kristittyjä, muun muassa les-
tadiolaisia.

Moskeijat kaatuneet 
rahoituksen puutteeseen

Moskeijoiden rakentaminen on Suomessa 
aina kaatunut lähinnä rahoitukseen, ker-
too tutkijatohtori Tuomas Martikainen 
Åbo Akademista. Martikaisen mukaan Eu-
roopassa moskeijat ovat saaneet merkittä-
vää rahoitusta muslimimaista.

Rahoitusta on jaettu vähän samalla tavalla 
kuin kristityt ovat rahoittaneet seurakuntia, 
joita lähetyssaarnaajat ovat perustaneet eri 
asemamaihin. Kyse on lähetystyöstä.

Syyskuun 2001 iskujen jälkeen musli-
mimaista saatu rahoitus kuitenkin väheni, 
Martikainen kertoo. New Yorkin tragedian 
myötä ilmapiiri kiristyi huomattavasti. Ra-
hoittajat haluavat katsoa, miten tilanne ke-
hittyy. – Rahoitukseen liittyy jossain määrin 
poliittisia intressejä, Martikainen toteaa.

Muslimimaiden rahoitusta Suomeen ei 
ole  systemaattisesti tutkittu. Suojelupoliisi 
lienee ainoa, joka tutkii rahoitusta terroris-
min ja ”jonkin sortin pimeän toiminnan” 
pelossa, hän olettaa.

Suomalaiset muslimit kuitenkin katsovat 
tarkkaan, kenen kanssa kannattaa olla teke-
misissä, Martikainen huomauttaa.

Martikaisen mukaan suomalaiset muslimit 
ottaisivat mielellään vastaan rahoitusta Suo-
men valtiolta ja kunnilta. Jonkin verran sitä 
on haluttu myös antaa esimerkiksi halpojen 
tonttivuokrien muodossa. Kovin merkittävää 
tukea ei ole luvassa, sillä silloin sitä pitäisi 
jakaa muillekin uskonnollisille ryhmille. 

– Jos se johonkin tyssää, niin tähän, sanoo 
Martikainen rahoituksesta.

Suomen muslimit köyhiä

Suomen muslimiväestö ei pysty itse rahoit-
tamaan moskeijoita, sillä se on hyvin vähä-
varaista, sanoo Martikainen. Ulkopuolisella 
tuella moskeijoiden rakentaminen on mah-
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Suomessa vain yksi varsinainen moskeija

Toisen rakentaminen on ajan kysymys
dollista. On vain ajan kysymys, milloin Suo-
meen kohoaa toinen moskeija.

Moskeija-suunnitelmia on Suomessa ollut 
useita. Ainakin Helsinkiin, Turkuun, Ouluun 
ja Jyväskylään on aiottu rakentaa moskeija. 
Syynä on ollut lähinnä tilanpuute.

Aina kun moskeijaa on suunniteltu, alu-
eella on alkanut laaja julkinen keskustelu. 
Näin kävi myös Turussa noin kymmenen 
vuotta sitten. 

Ylipäätänsä kaikkeen julkiseen rakenta-
miseen liittyy keskustelu. On luonnollista, 
että näin käy, Martikainen toteaa.

Joskus moskeijoita on epäilty naisten 
alistamisen pesäpaikoiksi ja terroristikes-
kuksiksi. Kuitenkin paikkakunnilla on ollut 
aikaisemmin muslimien rukoushuoneita. 
Uskonnollinen toiminta ei ole uutta, vain 
rakennus on uutta.

Suomen kristityt eivät vedä 
hernettä nenään

Kristilliset piirit Suomessa eivät Martikaisen 
mukaan vedä helposti hernettä nenään, jos 
naapuriin rakennetaan moskeija.

Uskonnolliset piirit ovat maltillisempia 
kuin äärioikeisto. Suomessa muslimien ja 
kristittyjen dialogi on pitkä. He tuntevat toi-
sensa ja ymmärtävät toistensa tilanteen.

Ulkomailla on joskus rakennuksen val-
mistuttua käynyt niin, että siitä on tullut 
paikallinen nähtävyys ja maamerkki. Näin 
kävi esimerkiksi Uppsalassa Ruotsissa.

Pekka helin

oulussa moskeija-suunnitelmat olivat jo 
varsin pitkällä, kun kaikki tyssäsi rahoi-

tukseen, kertoo Pohjois-Suomen Islamilaisen 
yhdyskunnan puheenjohtaja Fikrat.

Syyrialaistaustainen Fikrat on arkkitehti, 
joka diplomityönään suunnitteli moskei-
jan Heinäpäähän. Moskeija tarvittiin, sillä 
silloiset tilat olivat liian pienet aivan kuten 
ne ovat nytkin, Fikrat muistelee. 

Keväällä 1996 moskeija sai Oulun kau-
pungilta rakennusluvan. Vuokrasopimus 
oli solmittu jo edellisenä vuonna. Tontti oli 
Fikratin mukaan 3 000–3 200 neliömetriä ja 
sille olisi saanut rakentaa tuhannen neliömet-
rin moskeijan. Tontti oli jo kaavoituksessa 
tarkoitettu uskonnolliseen käyttöön. Sen 
vuokra oli hyvin huokea, Fikrat muistelee.

Vuokrasopimuksessa oli kuitenkin ehto, 
joka lopulta torppasi moskeijan rakentami-
sen. Tontille piti rakentaa kahden vuoden 
sisällä vuokrasopimuksen solmimisesta 50 
prosenttia rakennuksen pinta-alasta. Sopi-
mus raukesi:  rakennustöitä ei voitu aloit-
taa, koska rahoitusta ei saatu. World Islamic 
League, kansainvälinen islamilainen järjestö, 
päätti lopulta, että se ei myöntäisi rahoitusta, 
koska moskeija oli liian kallis.

Moskeija minareettia myöten

Heinäpään moskeija oli määrä rakentaa ai-
van moskeijan näköiseksi, mutta länsimaa-
han sopivaksi. Tyylissä olisi yhdistetty län-
simaisuus ja islamilaisuus. Siihen olisi tul-
lut minareetti, mutta sieltä ei olisi kutsuttu 
uskovaisia rukoukseen, koska Suomen la-
ki ei sitä salli. Rukouskutsu olisi huudettu 
vain sisätiloissa.

Isoon rukoussaliin olisi mahtunut 400–500 
uskovaa. Rakennuksessa olisi ollut myös isla-
milainen päiväkoti, jossa olisi ollut korkein-
taan 20 lasta, toiseen kerrokseen puolestaan 
olisi tullut ala-aste.

Moskeijassa olisi ollut myös pieni kaup-
pa, jossa olisi myyty muun muassa islami-
laiseen tapaan valmistettuja ruokatuotteita. 
Suunnitelmiin sisältyi myös uskonnollisen 
johtajan, imaamin asunto, jossa olisi ollut 
tilaa noin 50 neliömetriä.

Kaupungin lupaamalle tontille ei ole 
vieläkään rakennettu mitään, sanoo Fikrat 
haikeutta katseessaan.

Mutta tulevaisuus on vielä avoin. Jos 
rahoitus järjestyy, ehkäpä Ouluunkin ko-
hoaa vielä komea moskeija. Tällä hetkellä 
Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta 
etsii uusia moskeijatiloja, sillä vanhat tilat 
Kajaaninkadulla ovat liian pienet. 

Fikratin mukaan yhdyskunnan moskeija 
on nyt erään islamilaisen säätiön omistamissa 
tiloissa. Säätiö on saanut varallisuutta eräältä 
rikkaalta saudiarabialaisperheeltä.

Islamilainen yhdyskunta havittelee isom-
pia tiloja Kirkkokadulta. Tarjous on jätetty, 
mutta taloyhtiön hallitus ei ole vielä vas-
tannut siihen.

Pekka helin

oulussa saatiin 
rakennuslupa 1990-luvulla

Syyrialaislähtöinen Fikrat suunnitteli 
oulun moskeijaa.
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25.10.-1.11.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele
Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Su 28.10. klo 10 sa-
najumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Su 28.10. klo 12 pyhä-
koulu.
Su 28.10. klo 15 lähe-
tyksen iltapäivälaulajaiset Kaisamar-
ja-kanttorin kodissa, Hovinkuja 10.
Ti 30.10. klo 18 raamattu- ja rukousil-
ta Raili Haapalalla, Rantatie 64.
Ke 31.10. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 31.10. klo 14 Saaren Sirkut.
Ke 31.10. klo 18.30 kirkkokuoro 
(huom. poikkeuksellinen päivä!).
To 1.11. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
To 1.11. klo 13 päiväpiiri Saarenkar-
tanossa.
La 3.11. klo 10 pyhäinpäivän messu, 
kirkkokuoro. Messussa muistetaan 
viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita 
hailuotolaisia.
La 3.11. klo 15 ortodoksisen kirkon 
muistopalveluksen ja hautajaisten 
musiikkia kirkossa: Olkaa iäti muis-
tetut, Melodos-kuoro ja Isä Marko 
Patronen. (Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 5 e).
Su 4.11. klo 10 sanajumalanpalve-
lus.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 28.10. 
klo 10, liturgia Kalta-
kari, saarna Siljander, 
kanttorina Säkkinen.
Sanajumalanpalve-
lus Kellon srk-kodissa su 28.10. klo 
18, Kaltakari, kanttorina Säkkinen, 
Perjantaikuoro.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 25.10. klo 
13 sekä Jokivarren vanhustentalolla 
ma 29.10. klo 13. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 29.10. klo 14.30. Vieraana 
Martta Leskelä KUA:sta kertomassa 
Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta.
Urkutaiteilija Maija Lehtosen kon-
sertti srk-keskuksessa ke 31.10. klo 19. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Raamattupiiri srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa ke 31.10. klo 18.30 (1. 
Joh. 5.luku).
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa to 1.11. klo 13-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Musiikkityö: kuorot eivät kokoonnu 
tällä viikolla. Eläkeläisten musiik-
kipiirin seuraava kokoontuminen 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
1.11. klo 13.
Liikunnasta voimaa arkeen - 
omaishoitajien virkistyspäivä Ison-
niemen leirikeskuksessa 6.11. klo 
10-15. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
30.10. mennessä Helena Seppäselle, p. 
040 5819 316 tai diakoniatoimistoon 
pe klo 9-11, puh. 547 2636.
Haukiputaan kehitysvammaisten 
tukiyhdistys ry:n syyskokous srk-
keskuksen neuvotteluhuoneessa to 
1.11. klo 18.
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista. 
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17. 
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospel-bändi Vakkurilassa 
keskiviikkoisin klo 18-20, raamis ja 

elokuvailta Martinniemen srk-kodissa 
pe 2.11. klo 17.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: lau-
luseurat Raimo Jämsällä pe 26.10. klo 
18.30 (Kaivosojantie 4), pyhäkoulu su 
28.10. klo 12, läntinen Matti Turusella, 
itäinen Hannu Immosella, pohjoinen 
ry:llä, seurat hoivaosastolla su 28.10. 
klo 16, Vesa Jokitalo, julkaisuilta ja 
seurat ry:llä su 28.10. klo 17, Matti 
Kenttä, lauluseurat Raimo Paasolla 
ke 31.10 klo 18.30 (Rannantie 194), 
Jokikylä: ompeluseurat pe 26.10. klo 
18.30 Marjo ja Hannu Päkkilällä, Sanna 
ja Kari Vengasaholla sekä Pauliina ja 
Marko Lahtisella, pyhäkoulut su 28.10. 
klo 12 Erkki-Pekka Rehulla, Pekka 
Kujalalla, Sami Mehtälällä, Ari Koivu-
kankaalla ja Asko Viljamaalla, seurat ja 
julkaisuilta Martinniemen srk-kodissa 
su 28.10. klo 18, päiväkerho Jokikylän 
koululla to 1.11. klo 17.30-19, Kello: 
ompeluseurat Turpeisella, Virpinie-
mentie, pe 26.10. klo 18.30, seurat ja 
julkaisupäivä Kellon srk-kodissa su 
28.10. klo 13, Jorma Kiviranta.
Kuollut: Martta Rehu 91 v., Salme Liisa 
Vikeväinen 80 v., Niilo Martti Kinnu-
nen 70 v., Laina Orvokki Perätalo 67 
v., Liisa Annikki Sipola 57 v.
Avioliittoon kuulutettu: Joona Juhana 
Kivioja ja Aino-Maija Jokitalo.
Kastettu: Iiro Elmeri Antero Vauh-
konen, Helga Henrietta Kalliopuska, 
Saaga Katariina Raistakka, Patrik Olavi 
Bertel Jurmu, Iina Sofia Kehusmaa.

Sanajumalanpalvelus 
su 28.10. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Riihimäki, 
kantt. Jääskeläinen. 
Lapset laulavat. Rau-
hanyhdistyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. Kolehti 
Kirkon ulkomaanavulle Petroskoin 
ev.lut. seurakunnan kirkkorakennus-
hankkeeseen.
Se vasta oli elämää -Ilta laululle ja 
tarinalle Su 28.10. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Bona fide -kuoro Iisalmesta esittää 
aikuisgospelia. Toimittaja Satu Kreivi-
Palosaari ja pastori Markku Palosaari 
lukevat tekstejä kirjastaan Saarnamies 
ja säikähtänyt. Tilaisuuden jälkeen on 
tee- ja pullatarjoilu. Vapaaehtoinen 
ohjelma 5 e.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Miesten piiri to 25.10. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Timo Liikanen.
Sairaalavierailuryhmän palaveri ti 
30.10. klo 13 keskustan seurakuntata-
lon kokoushuoneessa. Sairaalavierailu 
ti 9.11. klo 13 isänpäivän merkeissä.
Lähetysilta ti 30.10. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksen pienryhmä-
huoneessa (käynti kerhopäädystä). 
Lähetysnuorten matka Namibiaan. 
Vieraana Kimmo Kieksi Karjasillan 
seurakunnasta.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 (ei 25.10.) ja 
perjantaisin Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa klo 15-16. (ei 26.10.)
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. (ei 25.10.) 
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin (ei pe 26.10.) klo 9.30-11 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ja keskiviikkoisin ja torstaisin klo 
9.30-11 Vanhassa pappilassa. Kaikkien 
perhekerhojen yhteinen kirkkoretki 
Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon ke 
31.10. klo 9.30.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 31.10. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa ja  seurakuntapiiri to 1.11. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 31.10. 

klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Naisten piiri to 1.11. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Timo Riihimäki.
Parisuhdemessu pe 9.11. klo 19 
Limingan Tupoksen Vanamossa, os. 
Kauppakaari 1. Lastenhoito. Järjestää 
Limingan rovastikunnan aviopari-
työryhmä.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Seurakunnan tiloihin jääneitä löytö-
tavaroita voi kysellä kirkkoherranvi-
rastosta, p. 5614 500.
Varhaisnuorten kerhot: Nuorisoseu-
ra: Poikien pelikerho tiistaisin klo 16-
17.30. Urheilukerho 7-12 -vuotiaille 
tytöille ja pojille keskiviikkoisin klo 
16-17. Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30. 
7 -vuotissynttäreille kutsun saa-
neet, muistakaa ilmoittautua 2.11. 
mennessä Merjalle, p. 040 7790 372. 
Kaikki 7 -vuotiaat saavat lahjan seu-
rakunnasta. 
Nuoret: Nuorten ilta to 25.10. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 17-
18. Maata Näkyvissä -festarit Turussa 
16.-18.11. Ilmoitt. viim. 31.10. Antti 
Ristkarille, p. 040 779 0374. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: La 27.10. 
klo 12 Lappeenrannan ry:n myyjäiset 
ry:llä, ruokailu klo 11. Su 28.10. klo 
10 kirkkopyhä PKK,  klo 16 seurat 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 28.10. 
Kirkkopyhä Kempeleen kirkossa klo 
10, klo 16 seurat ja julkaisuilta ry:llä.
Kastetut: Jere Johannes Karppinen, 
Sofia Iita-Maarit Niemelä, Noah 
Ossian Jurvelin, Mikael Teemu Suon-
perä, Jiska Niklas Joakim Soronen, 
Benjamin Heikki Turpeinen, Alma 
Aliisi Kurttila, Saara Maria Niemelä, 
Jaakko Ilmari Niemelä, Tuukka Kaapo 
Matias Kivelä.
Vihitty: Juha Tapani Koskela ja Arja 
Heleena Mylly.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 28.10. klo 
10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Helena Yli-
maula, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen, Kirkon 
Ulkomaanapu. Kuljetuspyynnöt Jäälis-
tä kirkkoherranvirastoon pe 26.10. klo 
15 mennessä, p. 040 584 4406. Lähtö 
klo 9.45 Jäälin ostoskeskuksesta, paluu 
messun päätyttyä.
Sanan ja rukouksen ilta su 28.10. klo 
18 seurakuntakeskuksessa. Vieraana 
Satu Saarinen sekä  Salonen,Ylimaula, 
Metsänheimo. Teemana uskon perus-
tus. Esirukous, ja lopuksi mahdollisuus 
sielunhoidolliseen keskusteluun ja 
kahvitteluun.
Raamattupiiri to 25.10. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla, mukana myös 
Raimo Salonen.
Jäälin diakoniapiiri ma 29.10. klo 
13.-14.30 Kotirinteellä.
Diakoniapiiri kirkonkylällä ma  
29.10. klo 18-19.30 Kolamäen kerho-
huoneessa.
Lähetyspiiri ti 30.10. klo 12 Mirja Vil-
min luona, Tuohimaantie 13 A 5.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
30.10. klo 13 Jäälissä Kotirinteen ker-
hohuoneessa.

Hartaus ke 31.10. klo13 Jäälissä Ko-
tirinteellä, Raimo Salonen ja klo 14 
Jaarankartanossa.
Hartaus to 1.11. klo 13 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Ulla 
Junttila.
Poikakuoro to 1.11.klo 17 seurakun-
takeskuksessa.
Kirkkokuoro to 1.11. klo 18.45 seura-
kuntakeskuksessa. Huom. aika!
Raamattu- ja rukouspiiri to 1.11. klo 
18.30 Lähimmäisentuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
Eu-ruokaa saatavana, yhteys diako-
niaviranhaltijoihin.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 
Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 12 
(lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 9-17. 
Nimikilpailu lokakuun ajan. Keksi 
nimi kirppikselle ja voita makonde-
veistos. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Puh. 050 322 4664
Lapsityö: Lasten Parkki - toiminta 
aloittaa Jäälin seurakuntakodilla 
Perjantaisin klo 12-15. (alkaen 5.10).  
Mukaan kutsutaan 3-6 v. lapsia. Omat 
eväät mukaan. Lisätietoja: Birgitta 
Kontio, puh. 040 743 1901 
Päiväkerhoja ei ole syyslomaviikolla 
(Vk. 43)
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Huom! Syys-
lomaviikolla 43 ei ole perhekerhoja 
ja kahviloita.
Sururyhmä alkaa to 8.11. klo 18  
seurakuntakeskuksen neuvotteluhuo-
neessa, Kirkkotie 6. Ilmoittautuminen 
seurakuntapastori Raimo Saloselle, p. 
040 7203 246 tai diakoniatyöntekijä 
Erja Haholle, p. 0400 775 164. 
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta pe 16.11. 
klo 18.30 Montin-salilla. Lastenhoito 
Kirkkopirtillä. Aiheena Arkirakkaus, 
puhutaan myös riitelemisestä. Aiheesta 
alustaa perheneuvoja, teologi Ilkka 
Kurjenmäki. Ilmoittautumiset 9.11. 
mennessä Saijalle, p. 040 560 9678.
Rauhanyhdistys: Nuorten ilta pe 
26.10. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Seurat ja julkaisuilta su 28.10. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Urpo Luokkala, 
Pyhäkoulu su 28.10. klo 12 Alakylässä 
L. Moilasella ja I. Haholla, Huttuky-
lässä Juujärvellä, rauhanyhdistyksellä, 
kirkonkylässä Takarautiolla ja  kirkko-
pirtillä. Tirinkylässä Siepillä.    
Kastettu: Iita Anja Anneli Ahonen.

Hartaus to 25.10. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu (vanhalla kaa-
valla) su 28.10. klo 
10 kirkossa. Saarna 
Pieskä, liturgia Tornberg, kanttori Kot-
karanta. Virret: 264:1-3, 126, 297, 184:1 
ja 5-6, 446, 225, 266. Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Pyhäkoulu su 28.10. kirkossa juma-
lanpalveluksen aikana.
Ylistysilta su 28.10. seurakuntatalolla 
klo 17. Jumala voi! Sanaa, rukousta, 
laulua sekä todistuksia siitä, miten 
Jumala toimii tänäkin päivänä. Mah-
dollisuus myös henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja esirukoukseen. Esittelyssä 
Operaatio Joulun Lapsi 2007.
Nuorten palveluryhmä ma 29.10. klo 
15.30 kokoontuminen diakoniatoimis-
tossa. Lähdetään Alatemmekselle.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 30.10. 
klo 12 mielenterveyskuntoutujille 
pappilan pihapiirin vintillä. Mukana 
diakonissa Sinikka Ilmonen.
Olohuone ti 30.10. klo 14-16 Vanamon 
yläkerrassa. Vapaamuotoista toimintaa 
kaiken ikäisille. Lapset vanhempien 
mukana.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 30.10. 
klo 18 Alatemmeksen Ollilassa, Jyväs-
kyläntie 76.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 30.10. klo 

18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Seurakuntakerho ke 31.10. klo 12 
srk-talolla. Ohjelmasta vastaa Eeva 
Halmesmäki, hartaus Aino Pieskä.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöilta 
ke 31.10. klo 18 diakoniatoimistossa 
lähimmäisen palvelusta kiinnostu-
neille.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 31.10. 
klo 17.30-18.30 Rantakylän kappelilla. 
(Huom.paikka!)
Kauneimmat lasten veisut Tupok-
sen Vanamosalissa ke 31.10. klo 18. 
Koko perheen yhteislaulutilaisuus. 
Ohjelmassa yhteislaulua, laululeik-
kejä, iltahartaus. Lopuksi kahvi-ja 
mehutarjoilu.
Tähdet, harjoitukset to 1.11. klo 16-17 
srk-talolla.
Hartaus ja ehtoollinen to 1.11. klo 
13.15 vuodeosastolla ja hartaus klo 14 
Alatemmeksen vanhainkodilla.
Esikoislestadiolaisten seurat pe 2.11. 
klo 18.30 Limingan seurakuntatalolla. 
Puhujina Tapio Laukkanen ja Markku 
Oksanen.
Pyhäinpäivänä 3.11. klo10 messu 
Rantakylän kappelilla ja klo 19 py-
häinpäivän iltakirkko.
Sanajumalanpalvelus su 4.11. klo 
15 Tupoksen Vanamossa. Klo 18 
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ja 
ehtoollinen kirkossa.
Diakoniatyö ottaa mielellään vastaan 
arpavoittoja, käsitöitä ja kuivakakkuja 
ym. Wanhanajan joulutapahtumaan 
1.12. Lisätietoja Sinikka ja Maisa.
Rippikoulutyö: Rippikouluralliin 
8.11. tulevat kaikki talvirippikoululai-
set + muualla rippikoulunsa käyvistä 
sukunimen aakkosten mukaan A-N.
Tulossa: Pe 9.11. klo 19 Limingan 
rovastikunnan parisuhdemessu Tu-
poksen Vanamossa.
Huom! Olisitko halukas olemaan 
mukana toteuttamassa isänpäivänä 
isovanhempi-lapsenlapsikirkkopyhää 
lapsenlapsesi kanssa. Ota yhteys pikim-
miten Ainoon, puh. 044 7521 224 tai 
Sinikkaan, puh. 044 7521 226.
Vintti auki maanantaisin klo 12-14.
Pyhäkoulutyö: Oletko kiinnostunut 
toimimaan pyhäkoulunopettajana? 
Uusia pyhäkoulunopettajia tarvitaan 
erityisesti Tupoksen Vanamon tiloihin 
ja kirkkopyhäkouluun Liminkaan. Ota 
yhteyttä Ainoon, aino.pieska@evl.fi tai, 
puh. 044 7521 224.
Perhekerhot: Ti 30.10. klo 9.30-11 
Kotikololla ja ke 31.10.klo 9.30-11. 
Tupoksen Vanamossa.
Nuorisotyö: Palveluryhmä ma 29.10. 
klo 15.30 lähtö diakoniatoimistosta. 
Lähetysvintin nuoret ti 30.10. klo 17-
18.30. Nuortenilta to 1.11. klo 18-20 
kololla. Yökahvila Olkkari Tupoksen 
Vanamossa la 3.11. klo 19-23. Nuo-
risotyönohjaajat Maria Matilainen, 
p. 044 7521 225, maria.matilainen@
evl.fi ja Katri Harju, p. 044 2919 420, 
katri.harju@evl.fi.
Partio: 22.-28.10. syyslomalla ei ole 
partiokokouksia. Markku Korhonen
vuosilomalla. Pe 2.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Su 4.11. 
Kirkkopalvelussa Piisamit. 5.-8.11. 
Markku Korhonen neuvottelupäivil-
lä. Ke 7.11. Kärppäkäräjät 2./vj-jatko 
Kotikololla klo 18-20.  Aiheena var-
tioretken järjestäminen. Partioasu ja 
muistiinpanovälineet. Vetäjinä Iiris ja 
Siiri. Pe 9.11. Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 14-16.  Pe 9.11. Kyläilyilta 
Korhosella partiojohtajille ja yli 17 v 
johtajille alkaen klo 18.30. Partioasu. 
Ilmoittaisitko osallistumisestasi miel. 
viimeistään 2.11. mennessä teksti-
viestillä. Kaikki johtajat tervetuloa. 
Su 11.11. Kirkkopalvelussa Huuhka-
jat. Talkoot partiokämpällä jatkuvat 
edelleen tiistaisin klo 18-21. Kaikki 
tervetuloa. Tervetuloa mukaan par-
tiotoimintaan. Partiotoimisto, p. 562 
1223. Make 044 752 1223, sähköposti 
markku.korhonen@evl.fi. Lippukun-
nan kotisivut www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: La 27.10. klo 18.30 
nuortenilta Marja ja Juha Niemelällä. 
Su 28.10. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 14 seurat ry:llä ja klo 18.30 
seurat ja julkaisuilta ry:llä.
Kastettu: Lilja Lyydia Elgbacka ja 
Luukas Samuel Tuomikoski.
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Lumijoki

Muhos

onko olemassa kristillistä kulttuuria? On-
ko kulttuuri ilmiö ja jatkuvasti muuttu-
va elämäntapojen ja -käsitysten muo-

to, jossa kristillisillä arvoilla voisi olla merki-
tystä? Näihin kysymyksiin on etsitty vastauk-
sia suomalaisessa kulttuuritoiminnassa use-
an vuosikymmenen ajan.

Yhtenä kulttuuritoiminnan muotona on 
ollut tieteen ja uskonnon, kulttuurin ja us-
konnon sekä tieteen ja kulttuurin välisen 
vuoropuhelun edistäminen. Vuoropuheluun 
ovat kuuluneet myös kulttuurin eri osa-alu-
eiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näitä 
prosesseja kuvataan professori Jaakko Ru-
saman teoksessa Taistelu kulttuurista. Puoli 
vuosisataa kristillistä kulttuuritoimintaa. Siinä 
hän tarkastelee suomalaisen kristillisen kult-
tuuritoiminnan tapahtumia ja teemoja toisen 
maailmansodan jälkeen. Aihetta käsitellään 
vuonna 1947 perustetun ja tänä vuonna 60 
vuotta täyttävän Kristillisen kulttuuriliiton 
toiminnan valossa. 

– Pieni akateemisten henkilöiden kirkon 
liepeillä toiminut ryhmä koki toisen maail-
mansodan jälkeen tarpeelliseksi täyttää sitä 
henkistä tyhjiötä, jonka sota oli aiheuttanut. 
Kristillisen kulttuuritoiminnan tarkoituk-
sena oli vahvistaa kansallista kulttuuria ja 
tukea niitä arvoja, joiden varaan suomalais-

kristillinen kulttuuri 
tarjoaa avointa 
vuoropuhelua

Jaakko Rusama, Taistelu kult-
tuurista. Puoli vuosisataa kris-
tillistä kulttuuritoimintaa. kir-
kon tutkimuskeskuksen jul-
kaisuja 100. Tampere 2007

ta yhteiskuntaa oli vuosisatoja rakennettu, 
Rusama toteaa.

Professori Rusaman mukaan yhteiskunnassa 
tapahtunut nopea henkinen ja teknologinen 
kehitys teki perinteisen kristillisen kulttuu-
ritoiminnan kuitenkin varsin haasteellisek-
si. Esimerkiksi 1960-luvun arvomurroksessa 
kristillisten arvojen esillä pitäjiä kritisoitiin 
ankarasti eikä heidän kanssaan välttämättä 
haluttu käydä todellista vuoropuhelua. Silti 
1900-luvun jälkimmäisen puoliskon aikana 
pieni ja sitkeä järjestö, Kristillinen kulttuuri-
liitto, kamppaili sellaisten kysymysten esille 
tuomisessa, joita kirkollisissa rakenteissa ei 
käsitelty tai joita eri maailmankatsomuksia 
edustavat tahot eivät kyenneet yhdessä koh-
taamaan.

Kristillinen kulttuuriliitto on yli puolen 
vuosisadan ajan itsenäisenä kansalaisjärjestö-
nä ollut aktiivinen vaikuttaja ja monipuolisen 
kohtaamisen edistäjä. Perustamiskokouksessa 
tehtäväksi määriteltiin ”edistää kristilliseen 
maailmankatsomukseen perustuvaa suoma-
laista kulttuuria ja yhteiskuntaelämää yhteis-
ymmärryksessä kansankirkon ja sen työelimien 
kanssa.” Kristillinen kulttuuriliitto on maal-
likkovaltainen ja ekumeeninen järjestö.

kiRkon TiedoTUSkeSkUS

Kuollut: Heimo Oskari Raappana  87 
v 9 kk 23 pv.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi 

Su 28.10. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Kyllö-
nen, saarna Heikki-
nen, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti Petros-
koin evankelisluteri-
laisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen, Kirkon 
Ulkomaanapu. Maaseutuväen kirk-
kopyhä, messun jälkeen kirkkokahvit 
srk-talossa. Klo 16 Raamattu rak-
kaaksi –luento srk-talossa, aiheena 
Apostolien teot - alkuseurakunnan 
elämää, Liisa Kingma.
To 25. ja pe 26.10. taloustoimisto 
suljettu. 
Ti 30.10. klo 9.45 Kylmälänkylän 

seurakuntapiiri kappelissa, Jouni 
Heikkisen aiheena uusi virsikirja 20 
vuotta. Klo 13.30 hartaus ja ehtool-
linen palveluasunnoilla ja klo 14 
Sinisiivessä, Kyllönen. Klo 18 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Kyllönen.
Ke 31.10. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Pekkala. Klo 13 hartaus 
Päiväkeskuksessa, Heikkinen. Klo 13 
Niittypirtin kerho, Pekkala, Sari Mus-
tonen. Klo 14 hartaus Toivola-kodissa, 
Pekkala. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. Klo 19 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talossa. 
To 1.11. klo 13 alkaen hartaushetket ja 
ehtoollinen Jokirinteen palvelukodeis-
sa, Heikkinen. Klo 18 pyhäinpäivän 
aatonaaton kirkkohetki kirkossa, 
Pekkala, Kajava. Klo 19 lähetysilta 
Raija ja Martti Väliaholla, Viskaalintie 
76, Heikkinen.
Tulossa: Pyhäinpäivän iltakirkko la 
3.11. klo 18. Iltakirkkoon järjestetään 
kyyditys, jota varten ilmoittautuminen 
viim. to 1.11. kirkkoherranvirastoon, 
puh. 533 1284.
Miesten messu Vauvasta vaariin ke 
7.11. klo 18 kirkossa. Messun jälkeen 
iltapala, johon ilmoittautuminen 
viim. pe 2.11. kirkkoherranvirastoon. 
Pe 9.11. klo 19 rovastikunnallinen 
parisuhdemessu Limingan Tupoksen 
Vanamossa, os. Kauppakaari 1. Lasten-
hoito järjestetty.
Lähetystyö: Opettajien lähetysliiton 
v. 2008 kalentereita, á 8 e, saatavana 
lähetyssihteeriltä, puh. 040 562 9131. 
Varauksen voi tehdä myös teksti-
viestillä.
Kuorot: ke 31.10. klo 10.30 päiväkuo-
ron ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. 
srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. To 
1.11. klo 18 pyhäinpäivän aatonaaton 
kirkkohetki. Musiikkia, tunnelmaa, 
kynttilöitä. Kirkkohetken jälkeen 
lähdemme yhdessä kynttiläkulkueena 
hautausmaalle. Varatkaa mukaanne 
hautakynttilöitä ja –lyhtyjä, jotka 
voitte jättää omaistenne haudoille 
tai muualle haudattujen muistomer-
kille. La 24.11. klo 10-15 Utajärvellä, 
Merilän kartanossa leiripäivä lapsille 
ja vanhemmille, jotka ovat eronneet. 
Päivän aikana on mahdollisuus jakaa 
ajatuksia ja tunteita toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Leirin hinta 5 euroa/perhe sisältää 
ruuan ja kahvit. Ilm. 9.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, puh. 533 1284, 
vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkoho-
ville, puh. 050 309 3565 tai vs. diakoni 
Sari Mustoselle, puh. 040 547 0784. 
Varhaisnuoret: kymppisynttärit 
ke 14.11. klo 17 srk-talossa. v. 1997 
syntyneille tulee kutsu kotiin. Ad-
venttileiri 7-13 -vuotiaille 30.11.-2.12. 
Koortilassa. Ilm. 18.11. mennessä puh. 
040 524 6534/Tuula Väänänen. Leirin 
hinta 20 euroa. 
Nuoret: yökahvila la 27.10. klo 19.30-
23.30 Nuokkarilla. Koulupastoripäi-
vystys yläasteella ja lukiolla to 1.11. 
klo 10.40-12.15.
Rippikoulut: kesä I – rippikoululaiset 
osallistuvat jumalanpalvelukseen su 
28.10. klo 10 kirkossa. Kesä I - teemal-
linen nuortenilta pe 2.11. klo 18-19.30 
srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12. Rauhanyhdistys: Su 28.10. 
klo 12 pyhäkoulut: kk1 Heikkilä, kk2 
Lehtola, Korivaara Mehtälä, Pälli J. Pit-
känen, Suokylä Tihinen. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 18 ry:llä. Ma 
29.10. klo 18 päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren ry: pe 26.10. klo 18.30 
raamattuluokka ja klo 19 toimintailta. 
Su 28.10. klo 12 pyhäkoulut Kajavalla 
ja O. Karhumaalla. Klo 17 seurat ja 
lauluilta ry:llä.
Kuollut: Johanna Julia Niskanen e 
Huovinen 92 v, Matilda Valpuri Lo-
hela 81 v.
Kastettu: Kalle Veikko Aleksanteri 
Pohjola, Joel Eero Sakari Yrjänäinen. 
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Su 28.10. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Juntunen, 
kolehti: Kirkon Ul-
komaanavulle, Pet-
roskoin seurakunnan 
kirkonrakennushank-
keeseen.
Ma 29.10. klo 10 päiväkerho 4-v. 
Lukkarinkankaalla.
Ti 30.10. klo 10 päiväkerho 3-v. Luk-
karinkankaalla. Klo 12.30 päiväkerho 
4-v. Lukkarinkankaalla.
Ke 31.10. klo 10 päiväkerho 5-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäi-
väkerho srk-talossa, (Matt.18:23-35).  
Klo 14 hartaus Lumilyhdyssä. Klo 18 
kirkkoneuvoston kokous virastossa. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 1.11. klo 10 perhekerho srk-talolla,  
klo 10 ja sisaruskerho Lukkarinkan-
kaalla. Klo 14 kokkikerho I Lukka-
rinkankaalla.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, puh 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9- vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Tulossa: Parisuhdemessu pe 9.11. klo 
19 Limingan Tupoksen Vanamossa 
(os. Kauppakaari 1). Lastenhoito. 
Järj. Limingan rovastikunnan avio-
parityöryhmä. 
Tulossa: Maata Näkyvissä-festarit Tu-
russa 16.-18.11. Hinta 50 e, alaikäraja 
13 v. Ilmoittautuminen 19.10. men-
nessä Sinikalle, p. 044 503 7080. Katso 
myös www.maatanakyvissa.fi.
Syysleiri 3-6 -luokkalaisille Meri-
järvellä Pahkasalon kylässä yhdessä 
merijärvisten kanssa 2.-4.11. Hyvä si-
sämajoitus. Lähtö pe klo 17.30 ja paluu 
su n. klo 13.30. Hinta 10 e. Lisätietoja 
Sinikalta, p. 044 503 7080 tai Pekalta, p. 
040 535 7567. ilmoitt. 30.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon tai Sinikalle.
Tulossa: La 24.11. perheretki Rova-
niemelle, Napapiirille joulupukkia 
tapaamaan. Ilmoittautumiset pe 
16.11. mennessä Marjolle, puh. 045 638 
1973 tai Siljalle, puh 387 512. Retken 
hinta 0-4 v  4 e, 5-10 v 8 e ja 11 v ja 
aikuiset 12 e. (Hinta sisältää matkan 
ja ruuan Pizzeria Rax:ssa.)
Rauhanyhdistys: Su 28.10. klo 12 
pyhäkoulu I Hekkala II Myllynen III 
Oikarinen klo 16 hartaus Lumilyhdyssä 
Teuvo Timlin klo 18 seurat ja julkaisuil-
ta ry:llä Teuvo Timlin ja Kari Hirvas-
niemi. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 
I ti 30.10 II ke 31.10 III to 1.11.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Yrjö Matias Säikkälä, 82 v.
Kastettu: Samu Tapani Jeremias 
Kauppi.

Oulunsalo
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
25.10. klo 11, Lahja 
Rautiola. 
Messu kirkossa su 
28.10. klo 10, Vesa 
Äärelä ,kanttori Tuo-
mo Kangas. Kolehti Kirkon Ulko-
maanapu.
Virsilaulupiiri Salonpäässä ti 30.10. 
klo 11, Minna Salmi (Varjakan ker-
hotilassa).
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
31.10. klo 13.30, Minna Salmi.
Lähetysilta ke 31.10.klo 18 toimitalon 
neuvotteluhuoneessa (Vattukuja 2, II 
kerros).
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
1.11. klo 11, Päivi Pulkkinen.

Pyhäinpäivä iltamusiikki kirkossa pe 
2.11. klo 19. Tule laulamaan pyhäin-
päivä virsiä.
Messu kirkossa su 3.11. klo 10, Vesa 
Äärelä. kanttori, Taru Pisto. Sytytetään 
kynttilä vuoden aikana kuolleiden 
muistolle. Kolehti seurakuntamme 
kummilasten ( Amir Abu Lail, Iarael ja 
Tang Din Lan, Kiina) koulunkäynnin 
tukemiseen.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 4.11. 
klo 10, Minna Salmi. kanttori Tuo-
mo kangas. Kolehti lähetystyöhön 
Aasiassa, mongoliheimojen ja mus-
limien keskuudessa sekä Japanissa ja 
Bangladeshissa Evankelis-luterilainen 
Lähetysyhdistys Kylväjä ry.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Hox! 21.10. 
Vain yhteispyhäkoulu srk-talolla kai-
kille klo 12. Lokakuussa ei ole enää 
muita pyhäkouluja. Marraskuussa 

pyhäkoulut normaalisti Salonpäässä, 
Minttukujalla  ja srk-talolla su klo 
12. Pyhäkoulusunnuntait ovat; 4.11., 
18.11. ja 25.11.
Syyslomalla ei ole päiväkerhoja, per-
hekerhoja, eikä perhepäivähoitajan 
Parkkipaikkaa!
Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30- 14. (Huom! kerho jo  6.11 .al-
kaen srk-talolla.). Perhekerho Minttu-
kuja 3:ssa  keskiviikkoisin klo 9-10.30. 
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa  keskiviikkoisin  klo 9-10.30. 
Parkkipaikka Repussa 7.11. saakka ja 
vasta 14.11. Srk-talolla. (Tämä muu-
tos kutsuntojen vuoksi!)
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12-vuotiaille) per-
jantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Kisätietoja Kirsiltä, 
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Pyhäntä
To 25.10. klo 12 vete-
raanikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro srkt. To 
klo 12 omaishoitajat 
srkt.
La 27.10. klo 8 lähtö 
srkt:lta naistenretkelle Valamoon a 
25 euroa/ henki.
La 27.10. klo 19 ehtoollinen kirkossa, 
Janne Isomaa ja S.K, k. Ry.
Su 28.10. kesäaika päättyy (kellojen 
siirto) klo 12 uskonpuhdistuksen 
muistopäivän messu kirkossa, Kautto 
ja Pekka Kyöstilä. Kolehti KUA:n kautta 
Petroskoin ev.lut. seurakunnan
kirkonrakennushankkeeseen.
Ma 29.10. klo 9-10 lukupiiri srkt ja 
klo 11-12 lukupiiri Ukonojan kh. Ma 
klo 11-13 myös MLL:n perhekahvi-
la/ kankaanpainantaa srkt:n kh ja 
klo 18.30 Lamujoen diakoniapiiri 
Ahonpäällä.
Ti 30.10. srkt:n kerhohuoneella: klo 
11-13 päiväkerho, klo 15-16.30 sa-
laisuuksien kaivos ja klo 17 alkaen 
partio.
Ke 31.10. klo 13 siioninvirsiseurat 
Nestorissa, klo 16.30-18 Tavastkengän 
varhaisnuorten kerho ja klo 17.30 
partio kh.
To 1.10. klo 11-13 perhekerho kh, klo 
12 veteraanikuoro, klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18 kirkkokuoro srkt sekä klo 18 
partio kh.
Rauhanyhdistys: La 27.10. klo 19 
ehtoollisseurat kirkossa, Janne Isomaa 
ja Sulo Kautto.
Ke 31.10. klo 18.30 julkaisuilta Ry:
llä ja hartaus.

Siikalatva

Siikasalo

Rantsila

Tyrnävä

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 28.10. klo 10, 
Kukkurainen, Kyllönen, 
Jurmu. Vapaaehtoisten 
kirkkopyhä - mukaan 
kutsutaan kaikkia aikaansa ja työpa-
nostaan seurakunnan eri työaloille 
lahjoittavia seurakuntalaisia. Kirk-
kokahvit.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 30.10. klo 10-12.
Lähetystyö:  Talkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
29.10. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 31.10. 
klo 10-13. Kirpputorille otetaan 
vastaan puhtaita vaatelahjoituksia. 
Vapaaehtoiset uurastajat - talkooil-
loissa ja kirpputorilla - olettehan 
huomanneet kutsun ensi sunnuntain 
vapaaehtoisten kirkkopyhään, kutsu 
koskee teitäkin.
Kipuryhmä seurakuntakodissa to 
25.10. (huom! muuttunut aika) klo 
18. Vieraana Kirsi Alatalo kertomassa 
sosiaaliturvasta. Kahvit ja nyyttiar-
pajaiset.
Urkumatinea to 25.10. klo 20 seura-
kuntakodissa (Anna-Elina Jaakkola).
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
31.10. klo 13, Vox Margarita ke 31.10. 
klo 18, lapsikuoro to 1.11. klo 17, 
Sarakylän kuoro to 1.11. klo 18.45, 
kirkkokuoro to 25.10. klo 18 ja to 1.11. 
klo18 kirkossa.  
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-
päivystys MeseRönö keskiviikkoisin 
klo 16-18. Lisää osoite meserono@
hotmail.com omaan meseesi ja avaa 
keskustelu. 
Iltakahvila Rönö pe 26.10. klo 18-
22. Rippikoululaiset huomio! Tästä 
Rönöstä on mahdollisuus saada muu 
käynti -merkintä rippikoulukorttiin. 
Nuorten yön (pidetään 14.-15.12.) 
työryhmään mahtuu vielä. Jos kiin-
nostuit, ilmoita itsestäsi Tiinalle/040 
571 4636 tai Markolle/040 752 4387. 
Rippikoulu: D ja E -ryhmän 1. lau-
antai seurakuntakodissa la 27.10. klo 
10-13.30.
Varhaisnuoret: Kerhot tauolla syyslo-

Su 28.10. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja 
Varonen. Kolehti Pet-
roskoin evankelislute-
rilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushank-
keeseen, Kirkon Ulkomaanapu.
Ma 29.10. klo 11 perhekerho Pallerot 
seurakuntatalolla.
Ti 30.11. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 1.11. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella. 
Pyhäinpäivänä la 3.11. klo 19 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Lauriala ja 
Leinonen. Lapsikuorot avustavat. Ko-
lehti Rantsilan seurakunnan urkura-
haston hyväksi. Jumalanpalveluksessa 
luetaan vuoden aikana poisnukkunei-
den nimet ja sytytetään kynttilät.
Su 4.11. klo 10 sanajumalanpal-
velus Mankilan Rukoushuoneella, 
Lauriala ja Leinonen. Vuoden 2008 
rippikoululaiset osallistuvat juma-
lanpalvelukseen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja infotilaisuus 
rippikoulusta. 
Kuorot: Ke 31.10. klo 11 veteraanikuo-
ro, klo 12.30 kirkkokuoro Rantsilan 
Laulu (vielä ehtii mukaan) ja klo 15 
lapsikuoro Stellat seurakuntatalolla.  
To 1.11. klo 13.30 Mankilan Stellat 
Mankilan koululla. Pe 2.11. klo 13 
Hovin Stellat Hovin koululla.
Lasten ja nuorten kerhot:  Ti 30.10. 
Hovin nuppukerho Hovin koululla 
klo 10-11.30, Mankilan varhais-
nuorten kerho Mankilan koululla 
klo 14.15-16.  Ke 31.10. 5-vuotiaiden 
Nuppukerho Nuppulassa klo 10-12, 
Hovin varhaisnuorten kerho Hovin 
koululla klo 14-15.30 ja tyttökerho 
Nuppulassa klo 16-18. Pe 2.11. 3-4-
vuotiaiden Nuppukerho Nuppulassa 
klo 9.30-11.30 (Huom. poikkeukselli-
nen päivä ja kelloaika!!)
Isoset: Koulutus Nuppulassa la 3.11. 
klo 11-14, mukana myös diakonissa. 
Tulossa: Nuortenilta ti 13.11. klo 18-
19.30 Nuppulassa. Tervetulleita rippi-
koululaiset sekä muut yläasteikäiset. 
Vetäjinä nuorisotyönohjaaja ja isoset. 
Luvassa pitsan leipomista ja hauskoja 
leikkejä. Ilmoittaudu etukäteen nuo-
risotyönohj. Tanja Heleniukselle, puh. 
044-518 1141 (myös tekstiviesti käy), 
jotta tiedämme varata pitsatarpeita. 
Tule mukaan!
Villasukkia Karjalan lapsille! Siikalat-
van seurakunnasta menee vierailijoita 
Vienan Kemiin joulun alla. Tuliaisiksi 
toivotaan villasukkia. Villasukka on 
lämmin joulutervehdys Karjalan 
lapsille. Sukat tulee toimittaa 14.11. 
mennessä (huom. aika!) Rantsilan 
kirkkoherranvirastoon.
Rauhanyhdistys: Su 28.10. klo 12.30 
julkaisupäivä ry:llä. Ruokailu klo 11.
Kastettu: Max Jarno Julius Kangas.
Kuollut: Eino Iivari Lampela, 81 v, 
Oulusta.
Keskusteluapua nimettömänä ja luot-

tamuksellisesti: Palveleva puhelin 010 
19 0071 (su-to klo 18-01 ja pe-la klo 
18-03) tai evl.fi/palvelevanetti

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Ti 30.10. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous Kestilän seurakuntakodissa. 
Klo 19 kaikkien Siikalatvan lähetys-
tiimiläisten virkistysilta Piippolan 
seurakuntakodissa.

kestilä
To 25.10. klo 11 Jär-
vikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Saarella.
Pe 26.10. klo 13 eh-
toollishartaus Pihla-
jistossa, Isomaa.
Su 28.10. klo 10 messu kirkossa, 
Isomaa, Määttä. Kolehti Petroskoin 
evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Ti 30.10. klo 18 Kirkkovaltuuston 
kokous Kestilän seurakuntakodissa. 
Klo19 kirkkokuoron harjoitus ker-
hokodissa, Määttä.
Ti 30.10. klo 19 lähetystiimiläisten ilta 
Piippolan seurakuntatalolla.
Ke 31.10. klo 11 päiväkerho ja klo 15.30 
puuhakerho kerhokodissa.
To 1.11. klo 11 perhekerho ja  klo 15.30 
sudarikerho kerhokodissa.
Tulossa: pe 2.11. rippikoululaiset Oulu 
Gospeliin, lisätietoja Katariina Rautio, 
p. 0207 109 877. La 3.11. klo 15 (huom. 
aika!) Pyhäinpäivän messu, Isomaa ja 
Määttä, kirkkokuoro avustaa. Messun 
yhteydessä sytytetään kynttilät vuoden 
aikana kuolleiden seurakuntalaisten 
muistoksi. Omaiset ja ystävät terve-
tulleita.
Rauhanyhdistys: Pe 26.10. klo 19 
aviopuolisoiden virkistysilta Vaalan 
ry:llä. Su 28.10. klo 19 seurat ry:llä, 
Kauko Kämäräinen. 
Vihitty: Jarno Pentti Moilanen ja Elisa 
Katariina Väyrynen.

Piippola 
Su 28.10. klo 12 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila ja 
Määttä. Kolehti Pet-
roskoin ev.lut- seura-
kunnan kirkkoraken-
nushankkeeseen Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Ma 29.10. klo 11 veteraanien laulu-
ryhmä, klo 12.15 kehitysvammaisten 
kerho, klo 14.30 kirkkokuoro ja klo 19 
Piippolan kappelineuvoston kokous 
seurakuntakodissa.
Ti 30.10. klo 12 seurakuntakerho 
kirkossa, jonka jälkeen ruokailu srk-
kodissa, vieraina Haapaveden seu-
rakuntakerholaiset. Klo 19 kaikkien 
Siikalatvan lähetystiimiläisten virkis-
tysilta Piippolan seurakuntakodissa.
Ke 31.10. klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa.
Tulossa: la 3.11. klo 19 (huom. aika!) 
Pyhäinpäivän messu, Piri ja Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. Messun yh-
teydessä muistetaan vuodenaikana 
pois nukkuneita rakkaita. Omaiset ja 
ystävät tervetulleita.
Lomia: khra Erkki Piri 22. - 29.10.
Kastettu: Viljam Kaapo Eemeli 
Kallio.

Pulkkila 
Su 28.10. klo 10 messu 
srk-talossa, arkkila
Ke 31.10. palvelupäi-
vä srk-talossa, klo 18 
kappelineuvosto srk-
talossa
To 1.11. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho, klo 19 kirkko-
kuoron harjoitukset
Pe 2.11. klo 16.45 rippikoululaisten 
retki Oulu-gospeliin.
Rauhanyhdistys: Su 28.10. klo 11.30 
pyhäkoulu ja klo 19 seurat ja SRK:n 
julkaisujen esittelyä ry:llä.

Huom! Siikajoen pal-
velupisteen aukiolo-
päivät muuttuvat. Pal-
velupiste on 5.11.2007 
alkaen avoinna ma ja ti 
klo 10-14.  
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. 
toimistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
Su 28.10. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla, Reino Tanjunen. Mukana 
rippikoululaiset klo 15 saakka.
Ti 30.10. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Ti 30.10. nuortenilta Siikajoen srk-
talossa klo 19.
Ke 31.10. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
Tulevaa: Pyhäinpäivänä 3.11. klo 13 
pyhäinpäivän hartaushetki Puistolassa 
sekä klo 19 pyhäinpäivän kirkkoilta 
kirkossa, johon kutsumme kaikki 
pyhäinpäivästä pyhäinpäivään kuollei-
den ja Siikajoelle haudattujen omaiset. 
Sytytämme jokaiselle poisnukkuneelle 
kynttilän, Reino Tanjunen ja Yrjö 
Nissinen. 
Adventtimessut entiseen tapaan 
srk-talolla 2.12.2007 klo 11-15. Pöy-
tävaraukset ti 27.11.  klo 14 mennessä 
Siikajoen palvelupisteeseen, puh. 010 
4250 299. 

Mur to-Juurussuo-
Ojakylän diakonia-
piiri to 25.10. klo 10.30 
Murron kerhotalolla, 
Peuranniemi 16.
Hartaus pe 26.10. klo 
13.30 Lepolassa.
Messu su 28.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Pet-
roskoin evankelislute-
rilaisen seurakunnan 
kirkkorakennushankkeeseen, Kirkon  
Ulkomaanapu.
Seurakuntakerho ti 30.10. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 31.10. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Ängeslevä-Markkuun diakoniapiiri 
to 1.11. klo 11.30 Markkulassa.
Partiolaisten lauluilta to 1.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki ti 6.11. 
Hannuksen Piilopirtille. Lähtö klo 12 
Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 15. 
Osallistumismaksu 5 euroa/kerholai-
nen ja 15 euroa/ei kerholainen, sis. 
linja-autokyydin, ruokailun ja kahvin. 
Ilm. 1.11. mennessä khranvirastoon, 
p. 5640 600.
Perheretki Rokualle la 17.11. Lähtö 
klo 9 Tyrnävän srk-talolta. Ohjelmassa 
ulkoilua, uintia ja ruokailu. Hinta 19 
euroa/aik., 9.50 euroa/3-14 v, alle 3 v 
ilmainen. Sitova ilmoittautuminen ja 
maksu khranvirastoon 9.11. mennessä, 
p. 5640 600.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 31.10. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro to 
1.11. klo 16 Temmeksen srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 26.10. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Su 28.10. seurat 
klo 14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä. Pe 
2.11. klo 19 kirkkolauluilta Tyrnävän 
kirkossa. Murto: Su 28.10. klo 10 
kirkkopyhä Kempeleen kirkossa, klo 
16 seurat ja julkaisuilta ry:llä.
Kuollut: Aino Elisabet Sovisalo, s 
Molander 91 v.
Avioliittoon vihitty: Kari Vilho Lip-
ponen ja Aila Marketta Kela.
Kastettu: Heta Josefiina Alaraappa-
na, Niko Tapani Kreivi, Miikku Jalo 
Viljami Kunnas, Matias Joonatan 
Nissinen, Lotta Sylvia Peltokorpi, 
Venla Suvi Maria Riiski, Silja Aino 
Elisa Timlin.

Ero ei kosketa pelkästään suh-
teen osapuolia, vaan myös lap-
sia. Usein käy niin, että lapsi 
joutuu luopumaan enemmän 
toisesta vanhemmastaan kuin 
toisesta. Lapsi käy läpi paljon 
ristiriitaisia tunteita, surua, 
pelkoa, epäluottamusta, rai-
voa, ikävää, syyllisyyttä ja jos-
kus myös helpotusta. 

Muhoksen, Tyrnävän ja 
Utajärven seurakuntien lap-
si- ja diakoniatyö järjestää 

avioeroperheille 
leiri Utajärvellä

lauantaina 24. marraskuuta 
leiripäivän eronneille lapsil-
le ja vanhemmille Merilän 
kartanossa. Leiripäivä tarjoaa 
ajatuksia erilaisista tunteista ja 
tunteiden ilmaisemisesta.

Leiri täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Leirin 
hinta on yhteensä viisi eu-
roa vanhemmilta ja lapsilta, 
ja se sisältää ruuan ja kahvit. 
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoihin.

puh. 040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, puh. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajana Anttisakari. Akustinen ki-
tara, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi.
Salonpään ry: 27.10. Raamattuluokka 
nuoremmat klo 18, J Pitkälällä, van-
hemmat klo 19.30 Koivukankaalla. 
28.10. Julkaisuilta ja iltahartas ry:llä 
klo 17.
Kirkonkylän ry: Su 28.10. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, raamattuluokka II 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry Karhuoja; 
Pekka Kinnunen, klo 17 seurat ry 
Matti Lääkkö, Pertti Lahtinen. Ti 30.10. 
klo 9.30 varttuneitten kerhon retki 
Ylivieskaan, lähtö ry:ltä, klo 19 laulu-
seuroja kodeissa; Karhuoja; Tuomas 
Lääkkö, Pahajärventie 2. To 1.11. klo 
18.30 sisarpiiri ry ”Ilo” Vesa Tahkola. 
La 3.11. klo 13 pyhäinpäiväseurat ry 
Leo Karhumaa, Jouko Limma, klo 17 
pyhäinpäiväseurat ry klo 17 Veijo Sy-
dänmetsä, Leo Karhumaa. Su 4.11. klo 
13 pyhäinpäiväseurat ry Jouko Lim-
ma, Veijo Sydänmetsä, klo 17 seurat ja 
HPE kirkossa Urpo Luokkala, Pekka 
Kinnunen, klo 19.30 päätösseurat ry 
Pekka Kinnunen.
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma vir-
kavapaalla 23.10.-2.11.2007.
Kastettu: Emma Iida Sofia Kerttula, 
Krista Tuulia Tervonen, Nuutti Huugo 
Henrikki Annunen. Niilas Benjamin 
Määttä.
Vihitty: Pekka Aukusti Manninen ja 
Anu Maaria Ojala.
Kuollut: Yrjö Andreas Niemisalo  
81v.

maviikolla 43. 
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 
28.10. klo 12.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
30.9. klo 16.30-17.15 ja Sarakylän 
koululla to 1.11. klo 16-17.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
30.10. klo 10-13 ja Suvannon koululla 
ke 31.10. klo 10-13 (lapsille sisätossut 
mukaan).
Kirkkovaltuuston 10.10. kokouksen 
pöytäkirja nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 14.11.2007 saakka.
Rauhanyhdistykset: Julkaisuilta Yli-
Livolla Marjo ja Kaarlo Illikaisella 
pe 26.10. klo18 ja Kurenalan ry:llä su 
28.10. klo 17. Lauluseurat Sarakylän 
kappelissa su 28.10. klo 19. 
Kastettu:  Taneli Ilmari Luokkanen ja 
Lenna Valdemar Ervasti.
Haudattu:  Enni Liisa Alatalo 92 v, 
Paavo Johannes Kuosmanen 89 v. ja 
Kauko Veli Ojala 52 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, p. 882 
3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä ja jakelupääl-
likkönä tukipakettien jakelussa.
Rauhanyhdistys: Su 28.10. klo 12 
pyhäkoulut Juho Haholla ja Timo 
Jaakolalla sekä klo 17 seurat ry:llä. 
Ke 31.10. klo 18.30 ompeluseurat ja 
julkaisuilta ry:llä. To 1.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Avioliittoon kuulutetaan: Jari-Pekka 
Pietola ja Liisa Marjatta Heikkinen, 
molemmat tästä srk:sta. 
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Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Su 28.10. kello 10 jumalanpalvelus Kar-
jasillan kirkosta, toimittaa Juhani Lavan-
ko, avustavat Esa Nevala, Asta Leinonen ja 
Terttu Rahko, kanttorina Juha Soranta.
Su 28.10. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Auli Kipinä puhuu uskon pe-
rustuksesta.
Ke 31.10. kello 15.45 Naisen allakka. Pas-

tori Virpi Sillanpää-Posio muistelee potemaansa koti-ikävää kun 
perhe asui Saksassa.
To 1.11. kello 15.45 Kasvun paikka. Seurakunnan Alkuprojek-
ti tukee esikoistaan odottavia perheitä vanhemmuudessa ja pari-
suhteessa. Projektityöntekijä Johanna Kerolaa haastattelee Mar-
ja Blomster.

Su 28.10. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Auli Kipinä puhuu uskon perus-
tuksesta.
Su 28.10. kello 10 messu Saloisten kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelma uusintana, toimit-
taa Jussi Leppälä Ylivieskasta.

Ma 29.10. kello 17.05 Etappi-ohjelma, aiheena Oulugospel-ta-
pahtuma. Nuorisomuusikko Esa Rättyä ja Marja Blomster keskus-
televat gospelmusiikin lomassa.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

R a d i o - o h J e l M aT

Joulun lapsi 
vie apua 
itä-eurooppaan

Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon englanninkielinen verkkotar-
jonta laajenee ja monipuolistuu. 
Uudet englanninkieliset verkko-
sivut on avattu lokakuussa.

Tavoitteena on avata suoma-
laista uskoa muista kulttuureista 
tuleville ja antaa tietoa seurakun-
tien toiminnasta. Sivuilla kerro-
taan kirkkovuoden ja tärkeimpien 
juhlapyhien sisällöstä ja vietosta. 
Samoin kuvataan muun muassa 
suomalaisten hiljaista tapaa uskoa, 
jonka yksi ydin on rukous. Toisen-
laisista kulttuureista tuleville voi olla 
yllätys, kuinka vähän suomalaiset 
puhuvat uskosta tai käyvät kirkos-
sa, vaikka yli 82 prosenttia kuuluu 
luterilaiseen kirkkoon. 

Jotkut seurakunnat tarjoavat 
toimintaa useilla eri kielillä. Myös 
näitä yhteystietoja kootaan eng-
lanninkielisille sivuille. Oulun 
evankelis-luterilainen seurakun-
tayhtymä muun muassa järjestää 
sekä englannin- että arabiankieli-

Urkutaiteilija Maija Lehtonen 
pitää konsertin Haukiputaan 

seurakuntakeskuksen uusilla uruilla 
keskiviikkona 31.10. kello 19. Kon-
sertin ohjelmassa on muun muassa 
J. Pachelbelin ja J. S. Bachin sävel-
lyksiä. Konserttiin on vapaa pääsy 
ja ohjelma maksaa 5 euroa.

Lehtonen on opiskellut Helsingin 
Konservatoriossa sekä tämän jälkeen  
Sibelius-Akatemiassa aineinaan 
urkujen-, pianon- ja cembalon-
soitto. Hän suoritti 20-vuotiaana 
urkujensoiton A-tutkinnon ja val-
mistui musiikin maisteriksi Sibe-
lius-Akatemian solistiselta linjalta 
vuonna 1985. Samana vuonna hän 
piti menestyksekkään ensikonsert-
tinsa Helsingissä. 

Maija Lehtonen on konsertoi-
nut laajalti niin kotimaassa kuin 

kirkko tavoitettavissa 
englanniksi verkossa

siä messuja. 
Palvelussa opastetaan ottamaan 

yhteyttä seurakuntien työntekijöi-
hin kertomalla muun muassa missä 
asioissa pappi tai diakoniatyöntekijä 
voivat auttaa. Seurakuntien termejä, 
kuten pappi, kirkkoherranvirasto 
tai virkatodistus, mainitaan myös 
suomeksi, mikä auttaa suomea vä-
hän osaavaa tunnistamaan sanoja 
esimerkiksi puhelinluettelosta.

Englanninkielisille sivuille on 
myös koottu kirkollisten toimi-
tusten kaavoja, tilastotietoja, eri-
laisia julkaisuja ja kirkon hallinnon 
esittelyä.

Uudet englanninkieliset verk-
kosivut on suunnattu erityisesti 
niille maahanmuuttajille, joiden 
englanninkielen taito on vahvempi 
kuin suomen tai ruotsin. Sivuilla 
on tietoa myös ulkomaisille si-
dosryhmille, ulkosuomalaisille ja 
seurakuntien työntekijöille. 

www.evl.fi/english

lehtonen 
konsertoi 
haukiputaalla

ulkomailla. Finland Festivals valitsi 
hänet Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 
vuonna 1988, jolloin hän myös de-
bytoi ensimmäisenä suomalaisena 
urkurina Lontoon maineikkaassa 
Royal Festival Hallissa. 

Vuodesta 1986 Maija Lehtonen on 
soittanut sekä urkurina että pianisti-
na yhdessä puolisonsa viulutaiteilija 
Manfred Gräsbeckin kanssa. Tällä 
hetkellä Maija Lehtonen toimii Ou-
lun seudun ammattikorkeakoulun 
urkumusiikin lehtorina.

Patmos-lähetyssäätiö lähettää Suomesta jou-
lupaketteja apua tarvitseville lapsille Mol-

dovassa ja Romaniassa. Paketeista noin 3500 
menee Moldovaan köyhien lasten sairaaloihin 
ja parantoloihin ja loput, reilut 6000 Roma-
nian vuoristoalueille ja vastaaviin laitoksiin. 
Viime vuonna Oulun seudulta lähti matkaan 
noin 600 pakettia.

Matkaan lähteviä, taiteltavia laatikoita voi 
hakea Oulun NMKY:n (Raatintie 7) ensim-
mäiseltä porrastasanteelta maanantaista tors-
taihin kello 12–18 ja perjantaisin kello 12–16. 
Pakettien vastaanotto on NMKY:n toimiston 
puolella 5.–9. marraskuuta kello 14–18.

Laatikon kanteen voit ruksata joko tytön 
tai pojan ikäryhmän, jotka ovat  2–4, 5–9 ja 
10–14 vuotta.

Paketti täytetään uusilla lahjoilla ikäryhmän 
mukaan. Lahja voi olla lelu, koulutarvikkeita, 
hygieniatuotteita, vaatteita tai muuta käytän-
nöllistä. Laatikkoon ei saa pakata ruokatar-
vikkeita, kynttilöitä, sotaleluja, pelikortteja 
eikä käytettyjä vaatteita, ei myöskään rahaa. 
Mukaan voi liittää myös joulukortin. Si-
do pakettisi kumilenkillä tai narulla, koska 
kaikkiin paketteihin lisätään romaniankie-
lisiä tekstejä. 

Lisätietoja kampanjasta osoitteesta www.
patmos.fi

Rauhan Tervehdys -lehden 

jAKeLUHäiRiöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Markus Hiekkanen: suoMen keskiajan kivikirkot. 
SKS Toimituksia 1117. SKS 2007, 650s. 

Huipputeos 
kivikirkoista

S uomen keskiajan tutkimus on tuotta-
nut kiinnostavia tuloksia viime vuo-
sina. Yksi tärkeimmistä tutkijoista on 

keskiajan kivikirkkojen asiantuntija Mar-
kus Hiekkanen. Väitöskirjallaan (1994) hän 
muutti varsin paljon käsityksiä kivikirkko-
jemme ajoituksesta. Monien harmiksi hän 
”teki” monista kirkoista paljon nuorempia 
kuin siihen asti oli uskottu. Vuonna 2003 
Hiekkanen julkaisi teoksen Suomen kivikir-
kot keskiajalla, josta löytyi paljon tietoa niin 
kirkoista kuin seurakunnan elämästä ennen 
uudelle ajalle siirtymistä.

Tuore kivikirkko-teos on todellinen tiiliski-
vi, 650 sivua, täynnä jämäkkää tietoa. Teksti 
on kuitenkin elävästi kirjoitettu ja kuvitus 
upeaa, joten kirjaa jaksaa kannatella käsis-
sään ja lukea lähes ahmimalla. Hiekkanen 
esittelee niin kirkon rakentamisen taustoja 
ja vaiheita kuin myös sisustamista ja juma-
lanpalveluselämään liittyviä kysymyksiä. 
Tuntuu välillä siltä, että eihän se keskiaika 
niin kaukana olekaan – vaikka onhan siitä 
jo puoli vuosituhatta.

Kirjallisuusluettelo, hakemisto ja sanasto 
tekevät kirjasta hyvin käyttökelpoisen. Tosin 
perfektionistiltakin jotain on unohtunut: esi-
merkiksi mensan (alttaripöytä) olisi voinut 

sijoittaa ja suomentaa sanastoon. Toki myös 
kirkkomatkailijalle opus on erinomainen 
apuväline ja tietolähde, kaikki keskiajan ki-
vikirkot on esitelty alueittain ja kirkoittain. 
Oulun hiippakunnan alueelta on vain kolme: 
Alatornio, Kaarlela ja Keminmaa. Mutta eipä 
meillä näitä keskiajan kivikirkkoja täällä sen 
enempää olekaan. 

Hiekkasen teos on pitkäaikaisen tutkimus-
työn tulos. Helsingin ja Turun dosentilla on 
myös taito ilmaista asiansa, joten tästä kirjasta 
löytyy kaikille historian ja kirkkorakennus-
ten ystäville seuraa pitkäksi aikaa.

VeiJo koiVUla
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Kaikkivaltias, laupias Jumala.

Sinä olet antanut kristikunnallesi

uudistuksen Hengen.

Anna meidän yhdessä

koko kirkkosi kanssa

pitää lujasti kiinni sanastasi

ja tuoda rakkauden teoin

ilmi uskomme sinuun.

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme kautta,

joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa

elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

Päivän PsalMi on Ps. 46: 2-8
ensiMMäinen lukukaPPale 
jes. 33: 20-22  tai jer. 3: 14-15
toinen lukukaPPale 
rooM. 1: 16-17 tai ef. 6: 10-18.
evankeliuMi joH. 4: 46-53
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22. sunnuntai helluntaista on Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Sunnuntain 
aiheena on ”Uskon perustus”. Toivomme lepää Kristus-kalliolla. Päivän 

tekstit liittyvät läheisesti uskonpuhdistuksen keskeiseen sisältöön. Jumala ei unoh-
da kansaansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja sekä avainhenkilöitä, jotka 
auttavat kristikansaa palaamaan uskon perusteisiin. 

Raamattu näyttäytyi uskonpuhdistaja Lutherille Jumalan sanana. Roomalaiskir-
jeen korostama uskonvanhurskaus oli hänelle löytö yli muiden.

Mikael Agricolan juhlavuonna uskonpuhdistajien muisto korostuu erityisellä 
tavalla. Katolisen kirkon oli kautta Euroopan annettava tilaa sisältäpäin nouseville 
uudistusliikkeille.

Martti Lutherin elämää näyttää monella tavalla hallinneen pelko. Ehkäpä lähim-
pänä kuolemaa nuori maisteri koki olevansa rajussa ukkosmyrskyssä kotinsa lähet-
tyvillä 1505. Tuo ukkosmyrsky sai Lutherin päätymään ”hätäpäissään” luostariin 
lähtöön. Tämä lupaus oli yksi hänen elämänsä ratkaisevista hetkistä.

Luther saavutti tohtorin arvonimen 1512. Hänestä tuli Wittenbergin yliopiston 
raamattutiedon professori. Uskon korostaminen ohi kaikkien tekojen nousi esille 
Lutherin teologiassa jo varhaisessa vaiheessa. Hän havaitsi syvän ristiriidan ulko-
kohtaisen hurskaudenharjoituksen ja henkilökohtaisen uskonkilvoituksen välillä. 
Luther esimerkiksi tutki tarkoin sitä, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmi-
sen. Näiden asioiden arvosta ja oikeutuksesta hän taisteli pelottomasti.

Uskonpuhdistuksen muistopäivän evankeliumitekstissä kuninkaan virkamies us-
koo Jeesuksen sanaan poikansa paranemisesta. Raamatusta löytyy esimerkkejä myös 
köyhien parantamisesta: vaikkapa leskiäidin ainoan pojan herätessä kuolleista.

Jo kotimatkalla palvelijat tulivat kertomaan pojan parantuneen kokonaan. Pa-
rantuminen oli alkanut samoihin aikoihin Jeesuksen sanoessa: ”Mene kotiisi. Poi-
kasi elää.” Myös Johanneksen ja Matteuksen evankeliumit kertovat Kapernaumin 
parantumisihmeen hieman erilaisina versioina.

Pekka TUoMikoSki

Jos ihmettä ei tapahdu
”Mitä ihmettä!” Elämässäni tapahtuu toisinaan asioita, joihin joudun toteamaan 

yksinkertaisesti noin. Asioita vain tuntuu tapahtuvan, minusta riippumatta ja tah-

dostani huolimatta ja joudun niihin mukaan. 

Toisinaan taas saatan todeta turhautuneena, että jos ihmettä ei tapahdu, niin elä-

mäni tulee olemaan tätä samaa harmaata arkea hamaan hautaan asti. Sellaisena 

hetkenä toivon, että elämääni tulisi joku ulkopuolinen voima, joka saisi aikaan sen, 

että kaikki muuttuisi valoisaksi ja onnelliseksi. Kuitenkin tuntuu, että elämässä ei 

ikinä tapahdu, eikä edes voi tapahtua mitään ihmeitä. Kun joku kysyy, mitä kuuluu, 

vastaan: ”Eipä ihmeitä!” 

Usko ihmeisiin voi ilmetä puheessamme kahdesta näkökulmasta: Yhtäältä koem-

me, että emme pysty tai voi hallita elämäämme ja toivomme jonkun ulkopuolisen 

voiman puuttuvan siihen. Toisaalta koemme, että joku voima puuttuu elämäämme, 

vaikka itse haluaisimme ohjata elämäämme aivan toiseen suuntaan.

Yhä edelleen me kuitenkin odotamme ihmeitä: ihmeparantajilla on ehtymättö-

mät markkinat. Myös poliitikot lupaavat tekevänsä ihmeitä ja kansa antaa heille 

äänensä epäröimättä. Ihmeparannuksetkaan eivät ole tuoneet ikuista elämää, eikä 

oikeudenmukaista yhteiskuntaa vielä ole syntynyt, vaikka yhä uudet ”ihmeidente-

kijät” ovat vuorollaan astuneet valtaan.

Jeesukselta pyydettiin aikanaan jatkuvasti ihmeitä. Eräässä tällaisessa tilanteessa 

Jeesus sanoi: ”Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä” (Joh.4:48). Mitä me 

emme usko ilman tunnustekoja ja ihmeitä?  Me emme usko, että elämämme on Ju-

malan hallinnassa, ellemme koe ihmeitä. Ja kuitenkin jatkuvasti joudumme totea-

maan, kuinka ihmeellistä elämämme on. Eikö Jumala olekin ihmeellinen?

ilkka hJeRPPe

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn 
pastori



15nro 35 • 25.10.2007 •Rauhan Tervehdys 

Pa lV e l U h a k e M i S T o

ilMoiTa RaUhan 
TeRVehdYkSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, 

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307, 

sari.havia@kotimaa.fi

Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

LYHYTTERAPIAA
PARISUHDETERAPIAA

Mentores-lyhytterapiapalvelu
Ajanvaraus: 044 282 7127

info@mentores.  www.mentores.
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS
Käytössämme on Kelan suorakorvaus!

Tutustu Rauhan Tervehdyksen verkkojulkaisuun osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Myllyojan 

Maikkulan

Y h d i S T Y k S e T

M U U T  S e U R a k U n n aT

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

o P i S k e l i J a M e n o T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
kohdasta. Jakelu-

huomautukset
PUh. 0200 71000 

WWW.PoSTi.Fi/PalaUTe

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

ilMoiTa RaUhan 
TeRVehdYkSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Pa lV e l U h a k e M i S T o


