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Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lanki-

nen laittoi uskonnonopetuskeskustelulle 

pisteen joksikin ajaksi. Hänen mukaansa 

nykyiseen uskonnonopetukseen ei tarvitse tehdä 

suuria muutoksia, koska opetus ei ole tunnustuk-

sellista. Siksi yleiseen uskontotiedon opetukseen ei 

ole syytä siirtyä. Kaikki muutostarpeet voidaan hoi-

taa nykyisen opetuksen nurkkia hiomalla.

Uskonnonopetus on haluttu lakkauttaa juuri sen 

tunnustuksellisuuteen vetoamalla. Opetushallituk-

sen pääjohtajalta tuli tyrmäys. Opetus ei ole tun-

nustuksellista. 

Keskustelulta mureni toinen kivijalka tiistaina, 

kun eri uskontokuntien edustajat kertoivat mieli-

piteitään asiasta. Islamilaisen neuvoston varapu-

heenjohtaja Anas Hajjar totesi, että ilman kuntien 

järjestämää uskonnonopetusta monet yhdyskun-

tiin rekisteröimättömät muslimilapset jäisivät vail-

le kunnollista uskonnonopetusta. Hänen mukaan-

sa uskonnonopetus mahdollistaa sen, että lap-

si voi säilyttää uskontonsa, kulttuurinsa ja arvon-

sa. Uskonnonopetus on tärkeä väline suomalaiseen 

yhteiskuntaan sopeutumisessa.

Muut uskontokunnat ajattelevat todennäköises-

ti samalla tavalla. Jos kerran vähemmistöuskonto-

kunnat, joiden olemassaololla uskonnonopetuk-

sen lopettamisvaatimuksia on perusteltu, kannat-

tavat nykyistä järjestelmää, ketä uskonnonopetuk-

sen lopettaminen silloin palvelisi? Minkä ryhmän 

edun tai oikeuksien vuoksi muutos pitäisi tehdä?

Kyseessä täytyy olla pieni epäyhtenäinen ihmis-

joukko, joka haluaa kulkea maailmassa laput silmil-

lään ympärilleen katsomatta ja maailman muuttu-

mista tunnustamatta.

Ortodoksiarkkipiispa Leo varoittaa, että kanto-

ja uskonnonopetukseen ei pidä määritellä omien 

kouluaikaisten kokemusten perusteella vaan pitää 

katsoa opetuksen todellista sisältöä tänä päivänä.

Hän tiivisti tähän mennessä käydyn väittelyn läh-

tökohdat osuvasti: ”Käsitykseni mukaan uskonnon-

opetuksesta käydyn keskustelun taustalla on ylei-

nen ihanteettomuus ja arvottomuus, jota nautin-

toihin pohjautuva kulutus ohjaa.”

Lehtien palstamillejä mittaamalla saadaan tulos, 

että tällä hetkellä suomalaisten koulujen suurin 

ongelma on uskonnonopetus. Ollaankohan kou-

luissa samaa mieltä?

Aatoksia

Taustalla ihanteettomuus

Kannattaako 
uskontoa opiskella?
Uskonnon opetuksella on suomalai-
sessa koulujärjestelmässä pitkät juuret. 
Uskonnon opetuksen syyt ovat osin 
historiallisia ja osin käytännöllisiä. 

Jo historiallisista syistä on tärke-
ää opiskella uskontoa: eurooppalai-
nen kulttuurimme on syvämarinoi-
tu kristinuskon monitasoisilla vaiku-
tuksilla ja viitteillä. Yleisen historian 
osakurssi ei riitä uskonnonhistorian 
syväkuvaukseen. 

Elämänkatsomustiedon puolella us-
konnosta annetaan usein amputoitu ja 
halveksittu kuva. Elämänkatsomustie-
tohan on pelkkää lainakokoelmaa so-
siologian ja filosofian eri osa-alueista, 
joiden opettaminen mielekkäällä taval-
la keskiverto-oppilaille on miltei mah-
dotonta. Miksi siis opettaa ylipäänsä 
elämänkatsomustietoa, kun kunnon 
filosofiaakin olisi tarjolla? 

Kurkistamalla sunnuntaina kirkon 
ovesta sisään voisi helposti tehdä johto-
päätöksen, että me suomalaiset olem-
me tapauskovaisia. Tarkemmin ajatel-
tuna: ei voi olla olemassakaan muuta 
kuin tapauskovaisuutta. 

Uskonto näkyy ja vaikuttaa kuulu-
misena uskonnolliseen yhdyskuntaan 
ja osallistumalla sen tapojen mukai-
seen toimintaan esimerkiksi kastatta-
malla lapsensa ja hautaamalla omai-
sensa kristillisin menoin. Meidän suo-
malaisten tyyliin ei usein kuulu omien 
syvien tunteiden paljastaminen muille. 
Uskonnon syvämerkitys jää siten sivul-
lisille näkymättömäksi.

On mielestäni tärkeää, että uskon-
toa opettaa koulussa pätevä ja laajas-
ti sivistynyt opettaja, eikä kirkon tai 
kristillisen yhteisön edustaja. Tämä ta-
kaa puolueettomamman näkökulman. 
Muuten saattaisi olla vaarana, että jon-
kun uskonnollisen yhteisön korostus 
saisi liian suuren painoarvon.

On uskonnon opetuksessa puuttei-
takin. Alakoulun uskonnonopetusta 
vaivaa usein teistinen, sadunomainen 
ote. Siinä Jeesuksella ja Teräsmiehellä 
ei ole suurtakaan eroa. Yläkoulun ja lu-
kion uskonnon opetuksessa taas ei ote-
ta vakavasti ateistisen maailmankuvan 
olemassaoloa ja sen seurauksia. Etiikan 
ongelmien pohtimiseen tulisi käyttää 
enemmän aikaa.

Luulen, että tulevaisuudessa ny-
kyisen kaltainen uskonnon ja elä-
mänkatsomustaidon opetus tulee 
häviämään. Kouluun tarvitaan hu-
manistinen oppiaine X, jossa pysty-
tään ottamaan paremmin huomioon 
uskonnon merkitys koko sen syvyy-
dessä. Tämä tarkoittaa katseen suun-
taamista muuallekin kuin puhtaa-
seen kristinuskon näkökulmaan. Li-
säkurssi vieraista uskonnoista ei rii-
tä siihen. Nykyisessä uskonnon ope-
tuksessa ikään kuin kielletään ateis-
tinen näkökulma ja sen merkitys. Sa-
ma pätee käänteisesti elämänkatso-
mustiedon opetukseen, jossa uskon-
non ulottuvuutta ei nähdä lainkaan 
tai pahimmillaan sitä halveksitaan. 

Sitä odotellessa kannattaa koulus-
sa osallistua uskonnon opetukseen, 
muttei kylmän sodan hengessä.

Juha Valppu
Kirjoittaja on Tuiran kappalainen. Kolumni on 

jatkoa hänen edellisen kirjoituksensa herättä-
mään keskusteluun uskonnon opetuksesta. 

22.10.2009

Arkkipiispan 
puhuttava kielillä
”(John) Vikström sanoo, että arkkipiis-
pan on osattava kommunikoida ja osatta-
va kanssakäyminen julkisuuden kanssa.

– Pitää vastata koko kirkon puolesta 
mitä erilaisimpiin kysymyksiin, välillä 
pitää vastata Herrammekin puolesta.

Kielitaitoa hän pitää välttämättömä-
nä, koska ekumeenisten suhteiden hoita-
minen on tärkeä osa arkkipiispan työtä.

– Hyvä paimen ei kulje aina edellä, vaan 
välillä keskellä ja lauman viimeisenäkin.”

Emeritusarkkipiispa John Vikström
Satakunnan Kansassa 19. lokakuuta

Kuka pelkää ketä?
”Mitä eroa on Metsähallituksella ja Suo-
men luterilaisella kirkolla? Paljon enem-
män kuin tähän asti on uskottu.

Vai mitä sanotte tästä?
Metsähallitus suunnitteli metsiinsä hak-

kuita Muoniossa. Muoniolaiset torjuivat 

hakkuut joukkovoimalla ja -rahalla.
Muonion seurakunta suunnitteli met-

siinsä hakkuita Muoniossa. Muoniolaiset 
yrittivät torjua hakkuut joukkovoimalla ja 
-(vero)rahalla, mutta epäonnistuivat: kirkon 
metsäpalsta avohakattiin ja syväaurattiin.

Johtopäätös: Metsähallituksessa pelätään 
yleistä mielipidettä, kirkossa vain Jumalaa.”

Viikon kiinniotot -palsta
Lapin Kansassa 18. lokakuuta

Naapurirakkautta
”Itäisen hienostoalueen uusiin asukkai-
siin kuuluvat myös kehitysvammaiset, jot-
ka muuttivat parin sadan metrin päähän 
rakennettuun Oskarinpuiston asuntolaan 
vuonna 2001.

Jotkut äänekkäät ihmiset pelottelivat sil-
loin, että kohta tonteilla juoksentelee vaa-
rallisia ihmisiä. Tarina meni niin, että kos-
ka kehitysvammaiset käyttävät paljon lääk-
keitä, huumetyypit tulevat norkoilemaan 
niiden perässä.”

Markku Vuorela
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 14. lokakuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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hon varoja suun-
nataan.

– Työntekijöi-
den liikkumava-
ra oman työn si-
sällä tulee kape-
nemaan. Tähän 
asti heillä on ollut 
mahdollisuus to-
teuttaa välillä hy-
vinkin individu-
alistisia, yksilölli-
siä ja vahvoja työ-
näkyjä.

– Tällaisel-
le laitetaan suitset 
talouden kiristyes-
sä. Toivonkin, et-
tä tulevaisuudessa 
puhallamme seu-
rakuntayhtymäs-
sä nykyistä enem-

män yhteen hiileen.
Sallinen toivoo, että yhteisen 

työnäyn etsiminen voisi tarkoit-
taa sitä, että luottamushenkilöillä 
olisi nykyistä enemmän mahdol-
lisuuksia keskustella myös hen-
gellisen toiminnan sisällöstä.

– Tällä hetkellä luottamus-
henkilöiden rooli on antaa hen-
gelliselle työlle resursseja, mut-
ta työn sisältöön emme voi juu-
ri puuttua. 

– Oulun seura-
kuntayhtymällä 
ei ole lähivuosina 
talouden suhteen 
edessään kaupun-
gin tavoin hurjia 
näkymiä ja rajuja 
jarrutuksia. Kau-
pungin puolella 
yhteisöveron raju 
pudotus näkyy jo, 
mutta yhtymässä 
ei sen sijaan vie-
lä, Reijo Sallinen 
vertaa kunta- ja 
seurakuntatalouk-
sia Oulussa.

Vaikka seura-
kunnat ovat saa-
neen maistaa osan-
sa talouden taantu-
masta ja kirkon las-
ketaan saavan ensi vuonna 2–3 
prosenttia vähemmän verotuloja 
kuin tänä vuonna, Sallinen ei us-
ko kiristyvän taloustilanteen nä-
kyvän selvästi siinä, miten yhty-
mässä käytetään varoja lähivuo-
sina. 

Hän sanoo kuitenkin talou-
den laihojen vuosien johtavan tu-
levaisuudessa siihen, että Oulun 
seurakunnissa etsitään nykyistä 
tarkemmin yhteistä työnäkyä, jo-

Vähäosaisille löydyttävä rahaa 
säästöpaineissakin
Oulunsalossa seurakunta 
on pitänyt rahasta 
parempaa huolta 
kuin kunta, kunnan 
ja seurakunnan 
luottamushenkilö 
Eero Pernu arvioi.

Oulun kaupungin ja Oulun seura-
kuntayhtymän luottamushenkilö-
nä toimiva Reijo Sallinen (kok) to-
teaa puolestaan vieroksuvansa seu-
rakuntien käynnistämiä projekte-
ja, vaikka pyrkiikin suhtautumaan 
niihin avoimen harkitsevasti. 

– Hyvin resurssoidut projek-
tit antavat työntekijöille helposti 
valheellisen kuvan siitä, että yh-
tymän kassa on pohjaton. Kau-
pungin puolella kaikki hankkeet 
ja investoinnit ovat tällä hetkellä 
erittäin kriittisen tarkastelun al-
la. Sama kriittisyys seuraa minua 
myös seurakuntayhtymän luotta-
mustoimiin. 

Rauhan Tervehdys kysyi Eero 
Pernun (kesk) ja Reijo Sallisen li-
säksi haukiputaalaiselta Esa Nik-
kiseltä (sdp) kunnan ja seurakun-
nan taloudenhoidosta. Nikkinen 
on Pernun ja Sallisen tavoin sekä 
oman kuntansa että seurakuntan-
sa luottamushenkilö.

Niin kunnissa kuin seura-

Oulunsalolainen Eero Pernu ker-
too omaksuneensa viime vuosi-
na kunnan puolelta jonkinlaisen 
varoittajan roolin, joka herää hä-
nessä eloon nykyisin kirkkoval-
tuustossa.

– Kunnan luottamustehtävis-
sä yritin pitkään puhua, että li-
havina vuosina on laitettava sääs-
töön huonoja aikoja varten. Näin 
ei toimittu ja nyt varoittelen, ettei 
seurakunnan puolella tehtäisi sa-
moja virheitä kuin kunnan talou-
denhoidossa. 

– Oulunsalossa seurakunta on 
pitänyt rahasta parempaa huol-
ta kuin kunta. Toki seurakunnil-
la ei ole lakisääteisiä velvoitteita 
kuten kunnilla, mutta seurakun-
nan vastuunkantajat ovat osan-

Haukiputaalla taantuma on 
tuonut kuntaa ja seurakuntaa 
lähemmäksi toisiaan. 

Kun seurakunta on pystynyt 
kuluvana vuonna lisäämään 
resursseja nuorisotyöhön, siitä 
on varmasti ollut apua kunnan 
nuorisotyölle, Esa Nikkinen ar-
vioi.

Nikkisen mukaan niin kun-
nassa kuin seurakunnassa ta-
lousarvioita valmistellaan sa-
massa hengessä: Mihinkään yl-
tiöpäiseen pröystäilyyn ei ole 
varaa, vaan hyvinvointia on 

jaettava laajasti mahdollisim-
man monelle.

– Seurakunnan pörssi on pak-
sumpi kuin kunnan, mutta le-
veästi eläminen ei onnistu kum-
maltakaan.

Nikkinen kehuu Haukipu-
taan seurakunnan käytäntöä 
korjata omistamansa arvokkaat 
kiinteistöt ajallaan. Parhaillaan 
menossa on kirkon mittava re-
montti.

– Kunnassa korjaustöihin on 
tahdottu herätä aivan liian myö-
hään. Sitten kun normaali kun-
nostus ei enää riitä.

Yhtymässä rahan käyttö jatkunee ennallaan

”Varoittelen seurakuntaa kunnan virheistä”
neet olla pienten summien suh-
teen tarkkana. 

Pernun mukaan niin kunnan 
kuin seurakunnan on huolehdit-
tava vähäosaisista säästöpaineis-
ta huolimatta.

Pernu kertoo, että seurakun-
nassa on lisätty ensi vuodelle varo-
ja diakonia-avustuksiin. Lisäys tar-
koittaa muun muuan tinkimistä 
seurakunnan järjestämistä retkistä.

– Myös kunnassa on karsittava 
vähemmän tärkeästä, jotta hei-
kompiosaiset saavat tulevaisuu-
dessa tarvitsemansa avun.

Pernu toivoo, että kunnas-
sa otettaisiin mallia seurakunnan 
diakoniatyöstä, jossa ihmisten on-
gelmia yritetään ratkaista myös 
muilla keinoin kuin rahalla.

Seurakunta paikkasi 
kunnan palveluja

kunnissa viimeistellään parhail-
laan säästöpaineissa ensi vuoden 
talousarvioita. 

TekSTiT: RiiTTa hiRVoNeN

Re i j a  Haa p a la in e n

Kunnissa ja seurakunnissa mietitään syksyllä tarkasti säästökohteita.
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Päiväkotien ja 
seurakuntien uudenlainen 
yhteistyö alkoi 
Oulussa. Kirkko tukee 
päivähoidon henkilöstöä 
uskontokasvatuksessa, 
mutta ei hoida sitä heidän 
puolestaan. 

Yksityisessä Huvikummun 
päiväkodissa ja Oulun 
kaupungin Heikkilän-
kankaan päiväkodissa on 

käynnistynyt tänä syksynä toistai-
seksi harvinaislaatuinen yhteistyö 
Oulujoen seurakunnan kanssa. 

 Kun päiväkotien ja kirkon 
kanssakäyminen tähän asti on 
ollut useimmiten lastenohjaaji-
en tai pappien vierailuja päivä-
kodeissa, nyt heidän pitämiensä 
hartaushetkien rinnalle, ja osit-
tain jopa niitä korvaamaan, on 
tullut mentorointi.

Mentoroinnin tarkoituksena 
on, että kirkon työntekijät tukevat 
päivähoidon henkilöstöä uskon-
tokasvatuksessa. Uskontokasvatus 
kuuluu päivähoidon lakisääteisiin 
tehtäviin.

Heikkilänkankaan päiväko-
din johtaja Sanna Paukkunen 
innostui mentoroinnista, koska 
tunsi, ettei lastentarhanopetta-
jan koulutus anna riittävästi tai-
toja uskontokasvatukseen.

– Joudumme käsittelemään 
usein lasten kanssa hyvin vaikei-
takin asioita, kuten kuolemaa ja 
surua. Minusta on parempi, että 
lapsille puhuu tällaisista asiois-
ta tuttu ja turvallinen aikuinen 
eikä sitä jätetä heille ehkä vie-
raan seurakunnan työntekijän 
vastuulle. 

Oulun nel-
jästä seurakun-
nasta toistaisek-
si vain Oulujo-
ella on aloitet-
tu mentoroin-
ti. Kiinnostusta 
toimintaan tie-
dusteltiin ke-
väällä kaikilta 
Oulujoen seu-
rakunnan alueen 15 päiväkodilta, 
joista kaksi vastasi myönteisesti.

Useissa muissa seurakunnissa, 
esimerkiksi Kiimingissä, mento-
rointia on tehty useamman vuo-
den ajan.

Seurakunnat varovat
omimasta uskontokasvatusta

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

Huvikummun päiväkodin johtaja Marika Lämsä (kuvassa keskellä) tutustuu seurakunnan lastenohjaajien, Maija-Leena Husson 
(vas.) ja Tarja Kuivalan hartaushetkissä käyttämiin liturgisiin kankaisiin, kirjoihin ja kuviin. Mentoroinnin tarkoituksena on muun 
muassa perehdyttää päiväkodin työntekijät lapsille tarkoitettuun uskontokasvatusmateriaaliin.

uskonnosta 
puhuminen arkailuttaa
Kempeleen seurakunnassa suun-
nitellaan mentoroinnin aloitta-
mista viimeistään vuoden pääs-
tä. Kokkokankaan päiväkodin 
lastentarhanopettaja Kaisu Jus-
si-Pekka kiinnostui mentoroin-
nista muun muassa siksi, et-
tä tietää osan päivähoidon hen-
kilöstöstä arkailevan puhua us-
konnollisista asioista. 

Jussi-Pekan mukaan työnte-
kijät miet-
tivät, miten 
uskonnosta 
voi puhua ja 
mitä siitä voi 
sanoa louk-
kaamatta 
ketään. 

Jussi-Pek-
ka toteaa, et-
tei kaikkia 

päivähoidon työntekijöitä ihas-
tuta kirkon tämänhetkinen in-
nostus mentorointiin. 

– Totta kai olisi ihana mennä 
vain valmiille ja osallistua totu-
tusti seurakunnan työntekijöiden 

ammattitaidolla tekemiin har-
taushetkiin.

Jussi-Pekka korostaa kuiten-
kin, ettei päivähoidon uskonto-
kasvatus tule hoidetuksi seura-
kunnan vierailuilla päiväkodeis-
sa. Hänen mukaansa uskontoon 
liittyy niin laaja kirjo asioita, et-
tei niitä voi jättää kirkon työnte-
kijöiden harteille.

– Meidän on rohjettava itse 
tarttua uskonnollisiin teemoihin 
aina kun ne tulevat päiväkodin 
arjessa esille ruohonjuuritasolla, 
Jussi-Pekka sanoo.

– Uskonnollisen vakaumuksen 
puuttuminen ei ole päivähoidossa 
syy vaieta uskonnollisista asioista.  

Jännitteistä 
on uskallettava puhua
Seurakuntien Lapsityön Kes-
kuksen kouluttajan, draama-
pedagogi Tiina Haapsalo-Hy-
vösen mukaan olisi tärkeää, 
että päivähoidon henkilökun-
ta uskaltaisi keskustella ”niis-
tä jännitteistä ja peloista, joita 
uskontokasvatus saattaa joissa-
kin herättää”. 

Toisaalta hän toivoo myös, et-
tä työntekijät uskaltaisivat avoi-
mesti osoittaa kiinnostusta us-
kontokasvatusta kohtaan. 

Jos päivähoidon puolella ar-
kaillaan uskonnollisten teemo-
jen käsittelemistä, ottaako kirkko 
riskin siinä, että se jättää mento-
roinnin myötä uskontokasvatuk-
sen aiempaa enemmän päiväko-
din vastuulle? 

Haapsalo-Hyvönen hämmäs-
telee kysymystä.

– Minusta me otamme suu-
remman riskin siinä, jos emme 
luota, että päivähoidon henkilö-
kunnalla on ammatillista osaa-
mista hoitaa omaan työhönsä 
liittyvä velvoite. Eihän päiväko-
deistakaan tulla meidän tontil-
lemme pitämään esimerkiksi ju-
malanpalveluksia. 

– Päiväkodin uskontokasvatus 
ei ole kirkon kasteopetusta. Sik-
si työntekijöiden ei tarvitse kloo-
nautua kirkon työntekijän rooliin 
uskontokasvatuksessa.

RiiTTa hiRVoNeN  

Uskontokunnat: 
Uskonnonopetus 
luo perustietoa 
yhteiskunnasta
Globalisaatio asettaa koulujen 
uskonnonopetuksen entistä tär-
keämpään asemaan, painotta-
vat  yhteisellä media-aamiaisel-
la tavanneet luterilaisen kirkon 
arkkipiispa Jukka Paarma, orto-
doksisen kirkon arkkipiispa Leo 
ja Suomen Islamilaisen Neuvos-
ton varapuheenjohtaja, lääkäri 
Anas Hajjar.

Hajjar toteaa, että ilman kunti-
en järjestämää uskonnonopetus-
ta monet yhdyskuntiin rekiste-
röimättömät muslimilapset jäisi-
vät vaille kunnollista uskonnon-
opetusta. Muslimeja on kaikkiaan 
Suomessa noin 40 000. Heistä vain 
noin 5 000 kuuluu rekisteröityihin 
muslimiyhdyskuntiin.

Koulun tehtävänä on auttaa 
oppilasta ymmärtämään uskon-
non merkitystä hänelle itselleen 
sekä näkemään uskontojen vai-
kutuksia paikallisissa, kansalli-
sissa ja globaaleissa yhteisöissä. 

Arkkipiispa Leo korostaa uskon-
nonopetuksen merkitystä suvaitse-
vaisuuskasvatuksessa sekä maahan-
muuttajien kotouttamisessa.

– Karjalaisena ymmärrän hy-
vin, miten tärkeää on omien juu-
riensa säilyttäminen vieraalla 
kulttuurimaaperällä. Kun tuntee 
omat juurensa, on helpompi ym-
märtää toisiakin.

uskontodialogia kaivataan
Uskonnonopetuksen asiantunti-
jat painottavat, että uskontojen 
rooli vahvistuu maailmanpoli-
tiikassa sekä konfliktien hallin-
nassa ja ratkaisussa. Kouluihin 
toivotaan enemmän uskontodia-
logia, joka ei sulkisi pois mitään 
uskonto- tai kulttuuriperinnettä.

Arkkipiispa Jukka Paarman 
mukaan uskontojen vastakkain-
asettelun aika on ohi.

– Eri uskontojen tuleminen 
mukaan keskusteluun ja yhteis-
kuntaamme on yksi keskeisimpiä 
argumentteja, miksi uskonnon-
opetusta tarvitaan. On vaikea ku-
vitella uskonnollisesti lukutaido-
tonta liikemiestä tai poliitikkoa, 
joka voisi pärjätä monikulttuuri-
sessa maailmassamme.

Uskonnonopetuksesta keskus-
tellaan myös Kymmenen väitet-
tä kirkosta -blogissa. Kirkon tie-
dotuskeskuksen julkaisema blo-
gi osoitteessa http://10kirkosta.
blogspot.com/.

RauhaN TeRVehdYS

Meidän on rohjettava 
itse tarttua 
uskonnollisiin teemoihin 
aina kun ne tulevat 
päiväkodin arjessa esille.

Lastentarhanopettaja
Kaisu Jussi-Pekka
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Maata  kiertelemässä

Partiolaisten 
adventtikalenterit 
myynnissä
Partiolaiset keräävät par-
haillaan varoja toimintaansa 
myymällä adventtikalenterei-
ta esimerkiksi kauppakeskuk-
sissa ympäri Suomea. 

Partiolaisten adventtika-
lenteri on perinne jo yli kuu-
den vuosikymmenen takaa. 
Kampanja on tärkeä tuki 
suomalaiselle partioliikkeel-
le ja sitä kautta suomalaisille 
lapsille ja nuorille. Kalenterin 
hinta on 6 euroa. Suurin osa 
myyntituotosta jää paikallis-
ten lippukuntien toiminnan 
tukemiseen.

Lisätietoja kampanjasta 
osoitteessa www.partio.fi/ad-
venttikalenteri.

Kerro muistosi 
Karjalan 
kirkkoesineistä 
Suomen kansallismuseo on 
julkaissut kyselyn, jonka avul-
la kerätään muistitietoa iko-
neista ja mahdollisesta muus-
ta kirkollisesta esineistöstä, 
joka on peräisin sota-ajalta 
Karjalasta tai Itä-Karjalasta, 
ja jota päätyi suomalaisten so-
tilaiden ja evakoiden haltuun. 

Kysely liittyy Kansallismu-
seossa avoinna olevaan näyt-
telyyn Ikonit, ihmiset ja sota 
ja se on laadittu yhteistyössä 
Suomen ortodoksisen kirk-
komuseon kanssa. Kyselyyn 
toivotaan vastauksia 1.2.2010 
mennessä. 

Kysymykset ja vastausoh-
jeet löytyvät osoitteesta www.
nba.fi/fi/keruuarkisto_ikonit. 

Lisätietoja kyselystä antaa 
erikoistutkija Pirkko Hakala 
numerossa (09) 4050 9326 tai 
sähköpostitse pirkko.hakala@
nba.fi.

Nepalilainen kristitty K. B. Ro-
kaya on asemassa, jossa jotaku-
ta muuta saattaisi huimata. Hän 
kuuluu Nepalin kansalliseen ih-
misoikeusko-
miteaan, jo-
ka suunnittelee 
maalle perus-
tuslakia. 

Jos ihmis-
oikeuskomi-
tea epäonnistuu 
työssään, maata 
uhkaa uusi sisällissota. Jos ko-
mitea onnistuu, Nepalista tulee 
esimerkki kaikille rauhanraken-
tajille.

Maolaiset  
sotivat hallitusta vastaan
Nepalin sisällissota käytiin vuo-
sina 1996–2006. Osapuolina oli-
vat maolaiset sissit ja hallituk-
sen joukot. Sodan lopputulokse-
na Nepalin kuningas potkaistiin 
valtaistuimeltaan, maahan tu-
li kiikkerä rauha ja väliaikainen 
perustuslaki.

Nepal oli ollut maailman ai-
noa hindulainen kuningaskunta, 
jossa muun muassa kristityillä ei 
ollut oikeutta olemassaoloon. Ar-
meija tuki kuningasta, jonka kat-
sottiin olevan Jumalan inkarnaa-
tio, eli ruumiillistuma. 

– Kapinalliset halusivat oike-
utta sorretuille: naisille, maatto-
mille ja kastittomille. Nepalissa 
asuu lukuisia etnisiä ryhmitty-
miä, joilla ei ollut kielellisiä, kan-
sallisia tai uskonnollisia oikeuk-
sia, Rokaya sanoo.

katastrofi  
on yhä mahdollinen
Nepal on väliaikaisen perustus-
lain mukaan maallinen valtio, jos-
sa vallitsee uskonnonvapaus. Väli-

Perustuslaki  
ratkaisee rauhan Nepalissa

aikaisesta perustuslaista huolimat-
ta maassa ei  ole kaikki kuitenkaan 
hyvin ja katastrofi on yhä mahdol-
linen.

Uuden 
perustus-
lain pi-
täisi olla 
valmiina 
keväällä 
2010. Se 
voi kui-
tenkin 

kaatua kolmeen kiistakysymyk-
seen, joiden seurauksena voi olla 
jopa sisällissota.

Nepalista tehdään liittovaltio, 
ja parhaillaan keskustellaan osa-
valtiorakenteesta. Hallituksella ja 
maolaisilla on myös yhä omat ar-
meijat. Ne pitäisi onnistua yhdis-
tämään, tai muuten maahan jää 
kilpailevia sotilaallisia valtakes-
kittymiä.

Kolmas riidan aihe ovat sekula-
rismi, eli valtion maallisuus, ja us-
konnonvapaus. Vielä ei ole sovittu, 
mitä ne voisivat Nepalissa merkitä.

Väkivaltaa  
kristittyjä vastaan
Äärihindut ovat perustaneet 
aseellisia ryhmittymiä, jotka 
ovat syyllistyneet väkivaltaan 
kristittyjä kohtaan. Rokaya to-
teaa olevan mahdollista, että vä-
kivallalla pyritään häiritsemään 
kiikkerää rauhaa, kääntämään 
kurssi taaksepäin ja luomaan 
tulevastakin Nepalista hindu-
lainen valtio.

Kristittyjä on Nepalissa noin 
800 000. He tulevat useista eri 
etnisistä ryhmistä. Kansan ko-
ko kirjo on pienoiskoossa seura-
kunnissa. 

Rokayan mukaan tässä muhii 
mahdollisuus kastijärjestelmän 

Pe k ka H e l i n

murtamiseen. Kastijärjestelmä 
on virallisesti lopetettu, mutta 
käytännössä yhä totta.

Rokaya kertoo, että Nepalissa 
on vain kaksi yhteisöä, joissa ih-
miset ovat keskenään tasa-arvoi-
sia eikä kastijärjestelmää nouda-
teta. Ensimmäinen on kristilli-
nen kirkko ja toinen kommunis-
tien yhteisö. 

K. B. Rokaya on neuvotellut 

presidentti Martti Ahtisaaren 
toimiston edustajien kanssa, jotta 
Ahtisaari ottaisi tehtäväkseen Ne-
palin rauhan edistämisen. 

Ahtisaaren toimistosta kuiten-
kin vakuutetaan, että presidentti 
Ahtisaari ei ole ryhtymässä sovin-
non etsijäksi Nepalissa. 

pekka heliN

Yhdysvaltain Philadelphiassa 
musta- ja valkoihoiset metodistit 
aikovat kokoontua tulevana sun-
nuntaina yhteiseen jumalanpal-
velukseen ensimmäistä kertaa yli 
kahteensataan vuoteen.

Palvelus pidetään samassa his-
toriallisessa kirkossa, jossa ha-
jaantuminenkin aikoinaan ta-
pahtui.

1700-luvun lopulla saarna-
mies Richard Allen kumppa-
neineen marssi ulos tuosta kir-
kosta ja perusti oman seurakun-
nan, jonka nimi on Mother Bet-
hel African Methodist Episcopal 
Church.

Mustat ja valkoiset samaan palvelukseen
Protesti johtui siitä, että hei-

dät oli määrätty istumaan kirkos-
sa erillään muusta 
kirkkokansasta, 
mikä puolestaan 
johtui seurakun-
nassa kytevistä ro-
tujen välisistä jän-
nitteistä.

Seurakunnat 
ovat jo järjestä-
neet joitakin yhtei-
siä seremonioita, 
mutta nyt vuoros-
sa on ensimmäi-
nen yhteinen jumalanpalvelus.

– Taannoin sattunutta ha-

jaantumista tärkeämpää on se, 
mikä toi mustat ja valkoiset me-

todistit jälleen 
yhteen, sanoi val-
koisten metodis-
tien pastori Al-
fred Day tiedot-
teessaan.

– Jumalan vai-
kutuksesta muu-
reja puretaan eikä 
pystytetä.

Pastori Mark 
Kelly Tyler mus-
tien seurakun-

nasta sanoo olevansa surulli-
nen siitä, että tämän päivän yh-

teiskunnassa on edelleen samo-
ja erotteluita kuin metodisti-
seurakunnassa hajaannuksen 
aikoihin.

– Tämän jumalanpalveluk-
sen tarkoitus ei ole pelkästään 
muistella menneitä tapahtumia 
vaan toivoa, että jonain päivä-
nä tällaiset aiheet eivät enää oli-
si uutisen arvoisia. Silloin oli-
simme päässeet rasismista, sek-
sismistä ja kaikista muista ”is-
meistä”, jotka erottavat meidät 
Jumalasta ja toisistamme.

RNS

Tarinatiistaissa 
puhutaan 
sarjakuvasta
Sarjakuvataiteilija Lauri Ah-
tinen vierailee Oulun pääkir-
jaston Tarinatiistaissa tiistai-
na 27.10. kello 18.

Ahtisen ensimmäinen te-
os Melankolian kaksi huonet-
ta ja keittiö julkaistiin tänä 
vuonna. 

Raahelaissyntyinen Ahti-
nen on asunut vuodesta 2003 
alkaen Oulussa. Siviiliamma-
tiltaan Ahtinen on valmista-
van maahanmuuttajaluokan 
opettaja.

Tarina-kahvilan tilaisuu-
dessa Ahtinen kertoo sarja-
kuvataiteilijan työstään ja 
kuviensa syntymisestä. Yleisö 
voi myös esittää kysymyksiä.

K. B. Rokaya vieraili elokuussa hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla Kempeleessä.
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Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Kuusikon turkis ky
Palvelemme ma–pe 10–18, la 10–14
Uusikatu 23 (Klubitalo), 90100 Oulu
P. 732 344 040 544 0031

Naisten kotimaisia nahkatakkeja

Laadukkaat
– Jakut
– Hameet
– Housut

Tervetuloa sovittamaan!

Syksyn mallisto saapunut

OAKK, Kotkantie 3, 90250 Oulu, www.oakk.fi 
puh. (08) 558 47711, fax (08) 558 47707, etunimi.sukunimi@oakk.fi

Oulun Aikuiskoulutuskeskus järjestää seminaarin vanhustyössä sekä myös vapaa-
ehtois- ja omaishoitajana toimiville

Elämä vOittAA iäKKäänä
- Vanhusten depressioiden ehkäisy ja hoito
Torstaina 17.12.2009 klo 8.30 – 15.30 ravintola Hilikussa, Kasarmintie 8h, Oulu

Seminaari tarjoaa asiantuntemusta iäkkäiden henkilöiden masennustilojen tun-
nistamiseen, ehkäisyyn ja hoitoon. Luennoijana toimii yksi Suomen johtavista ge-
riatrian asian tun  ti  jois ta, professori Sirkka-Liisa Kivelä. 

Seminaarimaksu
30.10.09 mennessä ilmoittautuneille 130 e   
30.11.09 mennessä ilmoittautuneille 150 e

Ilmoittautuminen
asiakaspalvelu@oakk.fi tai p. 08 558 47711. ilmoitathan nimesi, yrityksesi ja 
laskutusosoitteen. Katso tarkempi ohjelma ja peruutusehdot www.oakk.fi/
alkava (lyhytkestoinen koulutus).

Tervetuloa!

Rahastosäästäminen kilpailee jälleen suosiosta talletustilien ja osake- 
sijoittamisen kanssa, eikä ihme –  onhan se helppo ja joustava tapa säästää.  

Aloittaminen on helppoa, Säästöpankin rahastoihin voit säästää säännöllisesti  
tai sijoittaa kerralla sopivaksi katsomasi summan.

Tule sijoitusasiantuntijamme juttusille, niin saat kuulla lisää.

Sijoitusosaamista  
salkun täydeltä

Ilman merkintäpalkkiota 31.10.2009 saakka!

Säästöpankki 
Maailma Osake
rahasto maailman 
osakemarkkinoille

Säästöpankki 
Venäjä

erikoissijoitusrahasto

Tuotto-odotus: hyvä
Riski: korkea

Tuotto-odotus: huomattava
Riski: erittäin korkea

Maailman parhaiden  
varainhoitajien  
kautta  kansain-
välisesti hajauttava  
osakerahasto.

Venäjän osakemarkkina 
näyttää nyt erittäin houkut-
televalta. Hyvää tuottoa  
odottava ja riskiä sietävä 
katsoo nyt Venäjälle.

Uutta!

OULU, Kirkkokatu 10, puh. 029 041 2630   |   www.optia.fi

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Kirkon verkkokeskustelu vah-
vistuu ensi viikolla oululaisel-
la keskustelijalla. 

Kirkkohallituksen koordinoi-
man Hengellinen elämä verkos-
sa -hankkeen keskustelijatiimiin 
kuuluu ennestään keskustelijoita 
muun muassa Tampereen ja Hel-
singin seurakuntayhtymistä, ja 
nyt joukkoa vahvistetaan Oulun 
seurakuntien työntekijällä.

Hankepäällikkö Hannu Maja-
mäki pitää tärkeänä, että verkos-
sa on myös yksi pohjoissuomalai-
nen keskustelija. Hänen mukaan-
sa verkko ei nujerra maantiedettä 
vaan paikallisuus tulee esille kes-
kustelupalstoilla muun muassa 
puhuttaessa nuorisokulttuurista.

Oululaisuus näkyi verkossa ai-
nakin kesällä, kun seurakuntayh-
tymän Elossa.fi.-kampanja kirk-
kovenelogoineen keskustelutti 
kiivaasti.

Toinen jalka 
oltava reaalimaailmassa
Majamäki pitää hyvänä Oulun 
seurakuntayhtymän ratkaisua, et-
tä uusi verkkokeskustelija toimii 
verkossa vain puolet työajastaan.

– Näin hänen toinen jalkansa 
pysyy helpommin kiinni reaali-
maailmassa. Työnantaja huolehti, 
ettei keskustelija erakoidu verk-
koon vaan on kiinni myös tosi-
elämän kohtaamisissa.

Kirkon verkkokeskustelijat 
keskustelevat uskosta ja elämästä 
sekä kirkon omilla että ulkopuo-
lisilla keskusteluareenoilla. Hei-
tä löytää esimerkiksi suurimpien 
verkkolehtien keskustelupalstoil-
ta, city.fi:n sekä suomi24:n kes-

Oululaisvoimaa 
kirkon verkkokeskusteluun

kustelufoorumeilta.
TM Meri-Anna Hintsala on 

toiminut viime kesäkuusta saak-
ka kirkon kokopäiväisenä verk-
kokeskustelijana. Hintsala pai-
nottaa, ettei kirkon verkkokes-
kustelijan tarkoitus ole päteä tai 
tietää enemmän asioista kuin 
muiden.

– Minulta kysytään usein ver-
kossa, mihin uskon. Olen tiedus-
tellut samaa asiaa kyselijöiltä it-
seltään: Mihin uskoo uskonnoton 
ihminen? Mihin hän perustaa elä-
mänsä?

papit 
löysivät Facebookin
Majamäen mukaan erityisesti 
papit ja nuorisotyöntekijät ovat 
seurakunnissa innostuneet sosi-
aalisesta mediasta, muun muas-
sa Facebookista, työvälineenään. 
Monet papit laittavat esimerkiksi 

hartauspuheitaan henkilökohtai-
selle Facebook-sivulleen. 

Majamäki tietää kanttorei-
den käyttävän verkkoa hyväk-
seen yhteydenpidossa nuoriin 
kuorolaisiin.

– Eivätkä verkosta ole innos-
tuneet vain kirkon nuoren su-
kupolven työntekijät vaan myös 
vanhemmat. Luulen, että seura-
kuntien työntekijöiden luonte-
vuus verkossa selittyy osaltaan 
sillä, että kirkkoon on valikoitu-
nut paljon verbaalisia, kielellises-
ti lahjakkaita henkilöitä.

Vaikka Facebookin on todet-
tu yleisesti olevan aikavaras nu-
mero yksi työpaikoilla, Majamäki 
toivoo, etteivät työnantajat seura-
kunnissa kiellä työntekijöiltä sen 
käyttöä.

RiiTTa hiRVoNeN

Uskosta voi puhua kirkon verkkokeskustelijoiden kanssa muun muassa City.fi 
-sivustolla.
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Viime kesänä haukiputaalaisen 
17-vuotiaan Anna Holman pit-
käaikainen haave toteutui, kun 
hänen Missä on rakkaus -nimi-
nen levynsä näki päivänvalon. 
Omakustanteisella esikoisäänit-
teellä on seitsemän hänen itsensä 
sanoittamaa, säveltämää ja laula-
maa kappaletta.

Perheessä kulkevan tiedon mu-
kaan musiikki teki Annaan vaiku-
tuksen jo äidin kohdussa. Odotus-
aikana äiti oli ihmeissään ja mietti, 
mitä tästä lapsesta tulee, kun urku-
jen soidessa kohdussa alkoi voima-
kas liikehdintä. Yksivuotiaana piti 
jo päästä soittamaan harmonia ja 
isoäitikin muistaa Annan nautin-
nollisen ilmeen musiikin äärellä.

Ensimmäinen hengellinen 
laulu syntyi alakoululaisena ja 
14-vuotiaana ensimmäinen edel-
leen muistissa oleva. Tällä het-
kellä lauluja on jo kolmisenkym-

Anna lauloi unelmansa todeksi
mentä. Annan tekemää musiik-
kia on luonnehdittu gospeliksi ja 
ylistysmusiikiksi.

Vaikka nuori lauluntekijä on 
esiintynyt useita vuosia, narsis-
tia hänestä ei saa tekemälläkään. 
Julkisuuden varjopuolet ovat tie-
dossa, eikä massakulttuuri kieh-
do. Haastattelun antamistakin 
piti miettiä muutama päivä.

– Olen rauhaa ja hiljaisuutta 
rakastava haaveilija. Pienempä-
nä olin arka ja varovainen, ny-
kyään saatan toimia myös spon-
taanisti. Luovuuteni lähteitä 
ovat metsä, meri ja usko kaiken 
luojaan, Jumalaan. 

Juuret ja siivet
Holman perheen perinnetalon 
miljöössä suvun historia on läsnä ja 
mennyt aika kohtaa nykyisen. An-
nan papan pappa siirsi talon muu-
taman kilometrin päästä tälle pai-
kalle vuonna 1916. Pirtin hirsisei-
nät luovat puitteet suvun miesten 
valmistamille huonekaluilla.

Talon asukkaitten arvoista 
kertovat perinnehuonekalut ja 
kristilliset symbolit. Näkyvällä 
paikalla on myös vanha Raamat-
tu, ja voi hyvin kuvitella, kuinka 
sormet ovat sitä selanneet vuosi-
satojen ajan elämäohjeita etsien.

Missä on rakkaus -levyllä on Anna Holman ajatuksia ja herkkää tulkintaa. 
Ensimmäisen hengellisen laulunsa hän teki alakouluikäisenä.

Valona maailmassa, valona pimeässä,
valona elämässä, Jeesus, oot.
Vaikka kuljen missä, vaikken näkis mitään,
valona elämässä Sä oot.
Oot valoni elämässäni.

Toista vuotta lähihoitajak-
si opiskeleva nuori nainen asuu 
vielä kotonaan, kuten myös vii-
si sisarusta. 

– Musiikki on perheessä ja su-
vussa tärkeä asia. Kokoonnumme 
usein yhdessä musisoimaan. Osa 
serkuista asuu ympäri Suomea ja 
ulkomaillakin. Silti yhteyttä pi-
detään ja viihdytään yhdessä.

Esikoisäänitteellä soittavat An-
nan lisäksi myös hänen sisaruk-
sensa. Levy tehtiin Kiiminkijoen 
opiston Pajastudiolla ja äänityk-
sestä, miksauksesta ja masteroin-
nista vastasi levyllä bassoa soitta-

va Kari Räty.
– Levyä tehtiin kaksi pitkää päi-

vää. Jännitin hieman ja välillä tun-
tui, että ääni loppuu. Kaikki teh-
tiin moneen kertaan. Voisin tehdä 
saman silti uudelleen, Anna nau-
rahtaa.

oman tiensä kulkija
Massan mukana meneminen ei 
häntä kiinnosta. Jos ei kulje val-
tavirran mukana, on oltava voi-
makas. Annan hiljainen voima 
näkyy valinnoissa.

– Usko, luonto, perhe ja suku 
ovat minulle tärkeitä, ja tietysti 
musiikki. En halua olla aina me-
nossa, luovuus tarvitsee aikaa ja 
rauhaa. Tosin uusi biisi voi pul-
pahtaa esiin vaikka matikan tun-
nilla tai keskiyöllä, ja silloin se on 
kirjoitettava heti muistiin.

Usein uuden laulun syntymi-
seen vaikuttaa tunnetila. Vaikeu-
det, huolet, ilo ja onnellisuus an-
tavat inspiraatiota. 

Vain yksi Annan laulu on nuo-
titettu, siksi laulujen tallentami-
nen levylle oli tärkeää.

Laulujen aiheet tulevat omis-
ta tuntemuksista, ympäristön ta-
pahtumista tai koskettavista uuti-
sista. Sanat viriävät niin Jumalan 
hyvyydestä kuin lapsista sodan ja-
loissa tai lapsityövoiman käytöstä. 
Ensin tulevat sanat ja sitten sävel.

– Ihmisen onni koostuu usein 
pienistä, arkisista asioista. Jokai-
nen elämä on arvokas ja tarkem-
min katsottaessa jokaisesta ih-
misestä löytyy jotain kaunista. 
Tulevaisuudessa haluan tehdä 
työtä ihmisten parissa. Toivon 
voivani tehdä myös toisen levyn. 

aulikki alakaNGaS

Ku va t :  Au l i k k i  A la kan g as



8    Nro 34      22.10.2009

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Herättäjän kirkkopyhä: Su 25.10. klo 10. messu Tuiran kirkossa ja 
seurat.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 25.10. klo 18.30 seurat Kempeleen 
keskustan srk-kodissa, Tiilitie 1, Kempele. Ti 27.10. klo 18. Siioninvirsi-
seurat Vanamo, Kauppakaari 1, Liminka. 
Opiskelijat: To 29.10. klo 19 seurat Marjaana ja Matti Tikanmäelleä, 
Peltolantie 14 as 12, Oulu.

Ovatko lapset 
sydämelläsi?

Tule kuulemaan eri 
mahdollisuuksista olla mukana 
kertomassa lapsille Jeesukses-
ta. Materiaalia, opetusideoita, 
haasteita, yhteistä rukousta... 
Torstaina 29.10. klo 18, Heinä-
pään seurakuntakodilla, Alek-
santerinkatu 71. Illassa mukana 
SEKL:n juniori työn vastaava 
Helena Vähäkangas, Lasten-
mission toiminnanjohtaja Pekka 
Siitonen. Materiaalin esittelyä 
Irma Kontu lastenmissio. Tule 
mukaan kuppikunnasta riippu-
matta. 
Kansanlähetys ja Lastenmissio

To 22.10. klo 19 Nuorten– ja 
opiskelijailta Jorma Puhakka. Su 
25.10. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Matti Rahja. Ke 28.10. 
klo 18 Lähetyspiiri Hannu Tuohi-
maa. Tervetuloa!

Kirkkopyhä Kempeleessä 
25.10.
Messu klo 10, saarna Jouko 
Lauriala
Kirkkokahvit jumalanpalveluk-
sen jälkeen.
Matkalauluseurat välittömäs-
ti kahvituksen jälkeen. Jouko 
Lauriala, Niilo Karjalainen, Seija 
Helomaa. Tervetuloa!
Raamattupiiri ti 27.10. klo 15.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 29.10. klo 19. Veli Siljander: Kuinka 
Laestadius sanoikaan? Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 24.10.2009 Profeetallisen 
 Sanan Ilta 
 Klo 17.00 (huom. aika!) 
 ”Antikristus ja toinen peto”
 Klo 18.30 Kahvitauko
 Klo 19.00 ”Väkevä eksytys / 
 suuri elonkorjuu” 
 Opettajina Hilkka ja Voitto Oinonen
 TERVETULOA! 

TILAISUUTEMME:
Su 25.10. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, vieraana
evankelista Markku Hämäläinen

Ke 28.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSENILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Avoinna ma-pe klo 10.00-17.00
Lauantaisin klo 10.00-14.00
Pe 23.10. KAHVITARJOILU

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

MUHOKSEN
LÄHETYSKIRPPUTORI

www.ohsrk.fi 

Pe 23.10. klo 19 LIFT–ilta. Su 25.10. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Pirkko 
Junnila. Su 25.10. klo 18 Ystävän paikka, Katja 
Forsberg. Ke 28.10. klo 19 Sana ja rukous, Pasi 
Markkanen, Vähäahot. To 29.10. klo 12 Päiväpii-
ri. La 31.10. klo 18 ISON KIRJAN oppilaskuo-

ron konsertti.

25.10. su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Jumalanpalveluksessa 
vierailee majurit Paulo ja Anneli Franke. Kannatusryhmä klo 13.00. 26.10. 
ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA TILAI-
SUUKSIIN!

To 22.10. klo 19 Rukousilta, Anita & Pentti Laama-
nen. Su 25.10. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, 
Toni Väyrynen, Risto Wotschke, Roomalaiskirje 

osa 5. Ti 27.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa–kurssi, aihe: Miten Jumala johdattaa? 
Ke 28.10. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Tapio Pokka, aihe: Halloween – hen-
kimaailman todellisuus. To 29.10. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Esko Taipale, 
God’s Bell. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

HERMORATAHIERONTA AROMAHIERONTA LAHJAKORTTI
SYYSKAMPPANJA -10% AJALLA 26.10.–8.11.2009

Jaana Tero
Diplomihermorataterapeutti

Luontaishoitaja

Metsäkuninkaantie 2, 90250 Oulu
jaana@hoitohuonekamomilla.com
www.hoitohuonekamomilla.com

• ISÄNPÄIVÄ 8.11. 
• PUKINKONTTIIN 
• SYNTTÄRILAHJAKSI

Soita ja varaa aika 
puh. 044 559 8540

OULUN
HOITOPALVELU OY

Otamme kotikäynnillä ikäih-
misten laboratiorionäytteet, 
ja toimitamme ne tutkitta-
vaksi.

Yhteydenotot Raija Holtin-
koski 0400 899 140

www.oulunpienkuljetus.fi
040 5151 200

Kuljetuspalvelut PAKETTI-
ja KUORMA-AUTOILLA.

Henkilökuljetukset kahdella LINJA-AUTOLLA
(1+16 istumapaikkaa). Molemmissa invavarustus.

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

ELÄMÄSI HELPOIN 
REMONTTI

Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

VASTAUKSIA JUMALAN ETSIJÖILLE
La 31.10.-09 klo 17.30 Keskustan srk, Isok. 17

 • Pastori Mauri Nieminen  • Kristillisen kirkon mystiikkaa
 • Luterilaisen papin uskon kriisi  • Syvää, sisäistä rukousta
 • Mahdollisuus keskusteluun  • Kuorolaulua
  Luostarilaulua – Gloria-lauluryhmä, johtaa Seija Okkonen
  Järj. Tuomikirkkoseurakunta ja Pyhän Hildegardin seura ry

Kaikki ovat tervetulleita. Vapaa pääsy.

 
                    

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

Palveluja tarjotaan

J a k e l u h ä i R i ö T 
ilmoitetaan postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Mitä Raamattu todella sanoo? Miten se minua koskettaa? Tule ottamaan 
selkoa Raamatusta lauantaisin klo 10! 24.10. Jumalanpalvelus ja lasten-
tunti. Raamattutunti Marko Huurre, puhujavieraana Tuomo Kokko. 
31.10. Jumalanpalvelus ja lastentunti. Raamattutunti Petri Vuorijärvi, 
puhujavieraana Nicole Kari-Koskinen. Lämpimästi tervetuloa!

08-530 3953

Piippolan kirkossa kuullaan 
lauantaina 24. lokakuuta kello 
19 alkaen erittäin korkeatasoi-
nen tenori Heikki Rainion ja 
urkuri Kalevi Kiviniemen yh-
teiskonsertti. 

Heikki Rainio on tullut tun-
netuksi hengellisen musiikin 
herkkänä tulkitsijana lukuis-
ten radionauhoitustensa kaut-
ta. Hän on keskittynyt urallaan 
passio- ja oratoriotehtäviin ja 
esiintynyt solistina myös muun 
muassa Yhdysvalloissa, Saksas-
sa ja Venäjällä. 

Rainio toimii Turun Maarian 

Urkurin ja tenorin yhteiskonsertti Piippolassa

seurakunnan johtavana kant-
torina. Hän työskentelee myös 
Turun tuomiokirkon poikakuo-
ron Chorus Cathedralis Iunio-

rum taiteellisena johtajana.
Urkujen titaaniksi kutsut-

tu Kalevi Kiviniemi on puoles-
taan kansainvälisesti tunnetuin 
ja tunnustetuin suomalainen ur-
kutaiteilija. 

Hän on toiminut konsertti-
urkurina vuodesta 2000 alkaen. 
Hän on myös ensimmäisenä le-
vyttänyt Jean Sibeliuksen koko 
urkutuotannon säveltäjän käsi-
kirjoituksista. Tänä vuonna Ki-
viniemi palkittiin säveltaiteen 
valtionpalkinnolla.

RauhaN TeRVehdYS



9   Nro 34      22.10.2009

– Tämä on pitkä rupeama nuori-
sokulttuuria, toteaa Oulun seu-
rakuntayhtymän nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä pitäessään kä-
sissään Nuoren seurakunnan 
laulukirjaa, tuttavallisemmin 
Punaista veisukirjaa. 

Vuodesta 1970 julkaistua opus-
ta on päivitetty useaan otteeseen. 
Uusin versio julkaistaan tammi-
kuussa. Esa Rättyä ja Oulun tuo-
miorovastikunnan entinen lähe-
tyssihteeri Emmi Korpi ovat ol-
leet mukana valitsemassa uudis-
tetun laulukirjan sisältöä.

Heidän mukaansa punainen 
laulukirja sisältää kolmenlaisia kap-
paleita: Aina mukana olevia klassi-
koita, kuten Lapsuuden usko, Kirkos-
sa, Swing Low, sekä vanhoja tuttuja 
kappaleita, joita kierrätetään ja ai-
van uusia hengellisiä lauluja. 

– Uusien hengellisten laulujen 
tekeminen vaan on todella haas-
tavaa, kertoo Esa Rättyä. 

Yhteislaulettavuus ei ole sävel-
täjälle helppo juttu, ja klassikoi-
ta tulee vain sellaisista, joita on 
helppo laulaa yhdessä leirinuoti-
olla. Uusia lauluja ei ole tarjolla 
runsaasti ja niistäkin useassa on 
tuttuja nimiä taustalla.

– Niin, Pekka Simojoki jatkaa 
laadukkaasti vuodesta toiseen, ja 
klassikoihin palataan aina, mutta 
kuka sanoittaisi saman tähän päi-
vään, pohtii myös Emmi Korpi.

laulut 
valitaan laulamalla
Valtakunnallisen uudistusryh-
män kokoonkutsujana oli muu-
sikko Make Perttilä. Esa Rättyä 
on maantieteellisesti ryhmän poh-
joisin ja Emmi Korpi itäisin jäsen.  

– Olin yllättynyt, kun Make 

Nuotiolauluja  
tuleville sukupolville

soitti ja tarjosi pestiä. Peruste-
lu oli kuulemma se, että tietäisin 
mikä puree missäkin, sillä olen 
opiskellut Helsingissä ja työsken-
nellyt Raahessa ja Oulussa, ker-
too nykyisin Joensuussa teologi-
aa opiskeleva Korpi. 

Nuoren seurakunnan laulu-
kirjassa on 120–130 kappaletta.  

– Meidän piti päättää, mitä kar-
sitaan ja mitä lisätään. Koetimme 
miettiä lauluja niiden käytön kaut-
ta, miten ne sopivat eri teemoihin 
johdatteleviksi. Lauluja laulet-
tiin läpi yhdessä kerta toisensa jäl-
keen, Korpi muistelee viimetalvis-
ta urakkaa. 

Samalla ryhmä arvioi laulujen 
vaikeutta, laulukorkeutta, muu-
tostarvetta, käyttöoikeuksia ja 
montaa muuta asiaa. 

Korpi on sitä mieltä, että pu-
naisen veisukirjan lauluissa kris-
tillisyyden pitää näkyä. 

– Tekstissä on tärkeää se, et-
tä sanoituksen ymmärtää, vaik-
ka vertauskuvia käytetäänkin. 
Tekstien ei tule olla sellaista ih-
me maalailua. 

hiippakuntabändi 
opetuskiertueelle
Myös seurakunnista kerättiin pa-
lautetta kappaleista. 

– Palautteen ongelma on se, 
että suurimmassa osassa seu-
rakuntia käytetään vain paria-
kymmentä tutuinta kappaletta, 
kun esimerkiksi Oulussa käyte-
tään koko kirjaa. Uudesta kirjas-
ta jää pois monia kappaleita, joi-
ta meillä on laulettu paljon, Rät-
tyä toteaa.

Hän ehdottaakin, että hiippa-
kuntaa lähtisi kiertämään bän-
di, joka opettaisi myös uudempia 

kappaleita seurakunnissa. 
– Olen valmis itse osallistu-

maan bändin kokoamiseen, sil-
lä tiedän hiippakunnan alueel-
la pilvin pimein musiikillisesti 
lahjakkaita nuorisotyöntekijöi-
tä, jotka voisivat pitää esimer-
kiksi rovastikunnallisia yhteis-
lauluiltoja. 

omia messuja 
kerran kuussa
Vaikka vanhat klassikot pitävät 
pintansa, elää gospelmaailma 
nopealla syklillä. Moni on kriti-
soinut laulukirjan viiden vuoden 
välein tapahtuvaa päivitystä.  

– Kyseessä on myös iso kus-
tannuserä seurakunnille, Rättyä 
muistuttaa.

Jokainen seurakunta voi kui-
tenkin itse päättää, tilaako se uu-
situt laulukirjat vai veisataanko 
vanhoista. 

Laulukirjan olemassaolo virsi-
kirjan rinnalla on Korven ja Rät-
tyän mielestä oikeutettua. Nuo-
remmat sukupolvet keski-ikäisis-
tä alkaen ovat tottuneet sen lau-
luihin ja tuntevat ne virsikirjaa 
tutummiksi. 

Uusien ja vanhojen veisukirjan 
laulujen tutuksi tuominen on haas-
te, johon on tartuttu Oulussa. Pu-
naiseen laulukirjaan pohjautuvia 
messuja järjestetään Tuiran seura-
kunnassa kerran kuussa aina tou-
kokuulle saakka. Ensimmäinen 
messu pidetään Oulugospelin yh-
teydessä lauantaina 31. lokakuuta 
kello 10 Tuiran kirkossa. 

elSi huTTuNeN 
Oulugospelin ohjelmaan voi 

tutustua osoitteessa  www.oulun-
seurakunnat.fi/oulugospel.

Tekstien ei tulisi 
olla sellaista ihme 
maalailua.

Punainen veisukirja uudistettiin

Uusien hengellisten 
laulujen tekeminen on 
todella haastavaa.

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 Mhz 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz 
www.radiodei.fi 
Su 25.10. klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Messun toimit-
taa Hannu Ojalehto ja avusta-
vana pappina toimii Pasi Ku-
rikka. Saarnan pitää Herättäjä-
yhdistyksen aluesihteeri Mer-
ja Jyrkkä. Kanttorina on Lau-
ri-Kalle Kallunki. Messussa 
avustaa Ynnin mieslaulajat. 
Herättäjän kirkkopyhä.
Su 25.10. klo 11.25 radiopyhä-
koulun pitää pastori Juha Tah-
kokorpi aiheesta Jeesuksen lä-
hettiläät.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakunnan 
pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä 
osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 28.10. klo 15.40 Naisen 
allakka. Diakoniatyönteki-
jä Johanna Kerolan kolumni.
To 29.10. klo 15.40 Kasvun 
paikka, aiheena Oulugospel-
tapahtuma.

Radio pooki 88,0 Mhz
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 25.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää pastori Juha Tah-
kokorpi aiheesta Jeesuksen lä-
hettiläät.
Su 25.10. klo 10 jumalanpal-
velus Ylivieskan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen uu-
sintana edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma, jonka toimit-
taa Marja Blomster Oulusta. 
Aiheena on pyhäinpäivän ai-
kaan järjestettävä Oulugos-
pel-tapahtuma. Säveltämista ja 
hengellisen musiikin olemus-
ta ruotii säveltäjä Jussi Rasin-
kangas, jonka tuotantoa kuul-
laan Oulun kaupunginteatte-
rilla pyhäinpäivän iltana.
Ma 26.10. klo 17.05 Etappi-
ohjelmassa haastatellaan Ni-
valan seurakunnan talous-
päällikköä Annikki Klemo-
laa, joka on tehnyt selvitys-
työn Kalajoen rovastikunnan 
seurakuntien yhteistyön tii-
vistämisestä. Ohjelman toi-
mittaa Laila Korkiakoski.
Ke 28.10. klo 17.05 Perhevar-
tissa keskustelua kuolemasta. 
Oululainen Auli Kipinä ker-
too äitinsä menehtymisestä 
sairauteen. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 25.10. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
sa. Jumalanpalveluksen toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja avustavana pappina toi-
mii Juha Sarkkinen. Musiikki-
puolesta vastaavat urkuri Mai-
ja Tynkkynen, kanttori Raimo 
Paaso ja Oulun Laulu.

Eetterissä

Lähetyslaihduttamisessa 
kilojen väheneminen 
ei ole pääasia, vaan 
tärkeintä on hauskuus. 

Lähetyslaihduttaminen on 
laihduttamista yhdessä 
muiden kanssa. Kokoontu-
misten tuotto, yleensä euro 

henkilöltä per kerta, lahjoitetaan 
lähetystyölle.

– Lähetyslaihduttamisesta saa 
kaksinkertaisen mielihyvän, va-
kuuttaa ylikiiminkiläinen Sirkka 
Kallio. 

Se on totta: Kilojen karistami-
nen tuo hyvän mielen, ja samal-
la saa hyvän mielen siitä, että toi-
minnalla on tarkoitus, sillä lähe-
tystyö on lähellä Kallion ja mo-
nen muun ylikiiminkiläisen sy-
däntä. Kolmas mielihyvän tuo-
ja on mukavien ihmisten tapaa-
minen.

Lähetyslaihduttajat kokoon-
tuvat viikoittain. Yleensä ta-
paamisissa vierähtää tunti, sil-
lä punnitsemisen ohessa laih-
duttajat vaihtavat kuulumisia. 
Lisäksi illoissa jaetaan ideoita 
mukavista ja helpoista tavois-
ta laihduttaa. Joskus saatetaan 
puhua vakavammistakin asiois-
ta, miettiä vaikkapa miten lap-

Kymmeniä kiloja 
lähetystyölle

siperheitä voisi auttaa. Periaat-
teena on, että ryhmäs-
sä puhutut asi-
at, edes tiedot 
kunkin pai-
nosta, eivät 
leviä Piis-
pankamarin 
seinien ulko-
puolelle.

– Taannoin kuulin 
eräällä luennolla ilma-
pallon avulla laihduttami-
sesta: kun viisitoista minuuttia 
pomputtelee ilmapalloa niin, ettei 
se kertaakaan kosketa maata, tulee 
siinä hiki. Niinpä pari viikkoa sit-
ten kerroin tästä toisillekin ja jaoin 
samalla kaikille ilmapallot, Kallio 
kertoo esimerkin mukavasta laih-
duttamistavasta.

Lähetyslaihduttaminen alkoi 
Ylikiimingissä pari vuotta sitten.

– Meillä rouvilla on kaikilla 
sama ongelma: makkaroita tup-
paa kertymään. Yhdessä laihdut-
taminen on mukavampaa, joten 
päätimme karistaa kiloja poru-
kalla lähetystyön hyväksi.

Myös herroja on kutsuttu mu-
kaan, muttei kukaan ole vielä us-
kaltautunut.

Kallion mukaan periaatteena 
on, että maksetaan kun on lihot-
tu. Se ei kuitenkaan riitä, vaan he 

maksavat myös silloin, kun ovat 
laihtuneet – siitä ilosta, että niin 
on käynyt. 

Lähetyslaihduttajiin mah-
tuu uusia ihmisiä, Kallio lupaa. 
Osallistujan ei tarvitse olla seu-
rakunnan jäsenkään, kaikki ovat 
tervetulleita mukaan. Kallio 
suosittelee myös toiminnan le-
vittämistä muihin seurakuntiin. 

– Etenkin meille eläkeläisille 
kanssakäyminen muiden kanssa 
on tärkeää, hän muistuttaa.

Ylikiiminkiläisissä laihdutta-
jissa on mukana sekä eläkeläisiä 
että työikäistä väkeä.

Yhtenä uutena kanssakäymisen 
muotona Ylikiimingissä kokeil-
laan Piispankamarin ja asukastu-
van yhteistä uutispuuroa. Sen tuot-
to lahjoitetaan lähetystyölle ja asu-
kastuvan toiminnalle.

Viime kevääseen mennessä lä-
hetyslaihduttajat olivat laihdut-
taneet yhteensä kymmeniä kilo-
ja. Tosin osa niistä on kuulemma 
kesän aikana tullut takaisin. Mut-
ta sehän on lähetystyön kannalta 
hyvä asia.

SaTu lapiNlaMpi

Lähetyslaihduttajat tiistaisin kello 
18 Piispankamarissa Ylikiimingin 
vanhalla kunnantalolla.

S a t u L a p in lam p i

Sirkka Kallio suosittelee laihduttamista lähetystyön 
hyväksi. Siitä saa moninkertaisesti hyvän mielen.
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Lottovoitto vai lasillinen vettä
Eräästä Rothschildin pankkiirisuvun 1800-luvun alkupuolen edustajasta kerrotaan 
seuraavaa tarinaa. Taiteen ystävänä pankkiiri esiintyi itse kerran muotokuvamaalarin 
mallina, kerjäläiseksi pukeutuneena ja tinakuppi kädessään. Näin vaatetettuna hänet 
tapasi ateljeessa yllättäen paikalle sattunut vierailija. Tämä ei tunnistanut upporikasta 
pankkiiria, vaan luuli häntä oikeaksi kerjäläiseksi ja pudotti kolikon tinakuppiin.

Vuosia myöhemmin tämä armelias henkilö sai kirjeessä huomattavalle rahasum-
malle kirjoitetun shekin. Hölmistyneenä hän luki oheen liitetyn viestin: ”Annoitte ker-
ran kolikon paroni Rothschildille. Hän on sijoittanut antamanne rahasumman ja lähet-
tää teille sen tuoton korkoineen”.

Tarinan todenperäisyydestä ei ole takeita, voi se olla keksittykin. Sellaisenaan se ei 
opeta oikeastaan muuta kuin että lottovoittajia on aina ollut olemassa. Eräillä käy elä-
mässä satumainen tuuri. Mitä sitten pitäisi ajatella Jeesuksen lupauksesta: ”…joka ottaa 
vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa 
vastaan sen, joka on minut lähettänyt”? 

Lupaus on ilmiselvästi tarkoitettu oikeaa elämää varten, eikä Vapahtaja koskaan 
väsynyt korostamasta sitä. Hän oli itse Jumalan lähettämä, joten hänen lähettämänsä 
olisivat myös Jumalan lähettämiä.

Eri muodoissaan periaate löytyy jokaisesta neljästä evankeliumista, joten se on teh-
nyt suuren vaikutuksen myös evankeliumikirjoittajiin. Johanneksella se on keskellä 
viimeisen illallisen keskustelua, Luukkaalla lähettämispuheen yhteydessä. Matteus ja 
Markus lisäävät siihen vielä sen erityisen lupauksen, ettei edes lasillinen vettä Jumalan 
lähettämille jää palkitsematta.

Lasillinen vettä riittää palkkaan taivaassa, sellaiseen ei tarvitse tuuria eikä lottovoit-
toja. Minne Kristus on tervetullut, siellä kaikki on mahdollista.

pekka RehuMäki
Kempeleen kirkkoherra

Lauantai 24.10. on paitsi YK:n päivä, myös Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
vastuun rukouspäivä. Sen yleisotsikkona on Raamatussa usein toistuva Jeesuksen ja 
enkeleiden toivotus: ”Rauha teille”. Rukouspäivää vietetään seurakuntakohtaisesti.

Sunnuntai, 21. sunnuntai helluntaista, on aiheeltaan Jeesuksen lähettiläät. Evankeliumi-
kirjassa todetaan: ”Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteek-
siantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan 
tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, 
Kristus lähimmäiselleen.” Tämä on selkeää puhetta Jumalan valtakunnan evankeliumista.

Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi ei-
kä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, 
te olette autuaat.” Hän antoi kuitenkin itse elämällään palvelevan ja rakkaudentäyteisen esi-
merkin. Siksi tähän palvelutehtävään kehotetaan Jeesuksen seuraajiakin. Kenenkään ei tu-
le asettua toisten yläpuolelle.

Puhuessaan seuraajiensa valinnasta Jeesus toteaa silti kirjoitusten sanan käyvän toteen 
(alussa Jeesuksen siteeraus VT:sta): 

”Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän 
teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen 
se joka olen.” 

Raamatun ennustusten mukaan Juudaksen suorittama kavaltaminen oli – ristiriitaista 
kyllä – yksi rengas Jumalan pelastussuunnitelmaketjussa.

Evankeliumitekstin viimeinen jae on tulkittu myös ohjeeksi varhaiskristityille lähetys-
saarnaajille osoitettavasta vieraanvaraisuudesta: ”Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, 
jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, jo-
ka on minut lähettänyt.” Tästäkin raamatunkertomuksesta löytyy siis monia ajallisia tasoa 
– sekä Jeesuksen aikaa että hänen jälkeensä tulevaa aikaa koskettavia.

pekka TuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 145:8–13 
Ensimmäinen lukukappale 
Aam. 7:10–15 
Toinen lukukappale  
Gal. 4:12–20 
Evankeliumi Joh. 13:16–20 

Herra, meille opetetaan, 

että viisas varmistaa nykyhetken onnen. 

Me rakennamme tulevaisuutemmekin  

terveyden, omaisuuden  

ja turvallisuuden varaan. 

Mutta sinun tielläsi, Herra, 

tulevaisuus saapuu vähin varustein: 

ei leipää, ei laukkua, ei rahaa. 

Suuntaa mielemme sitä kohti 

ja auta meitä luottamaan yksin sinuun. 

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  A g a t a  U r b an ia k
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Aktiivisesta 
seurakuntanuoresta 
tuli apulaisrehtori, 
joka käy seurakunnan 
tilaisuuksissa harvoin, 
mutta uskoo edelleen 
Jumalaan. 

Lahtelaisen Kannaksen lukion 
apulaisrehtori Jyrki Rosti ker-

too uskovansa Jumalaan. Uskos-
ta Jumalaan kertoo myös hänen 
kaulassaan alati roikkuva krusi-
fiksi-koru. 

– Jos joku kysyy, miksi pidän 
sitä, on minulla kaksi vastausta: 
Krusifiksi kertoo, mihin uskon. 
Toinen vastaus on, että pidän si-
tä, koska se on hieno.

Rosti ei peittele uskoaan. Ei 
hän sitä myöskään korosta, vaan 
uskoo sen tulevan ilmi tavassaan 
kohdata ja kohdella ihmisiä.

Nuoria ja heidän vanhem-
piaan tavatessaan Rosti pyrkii 
olemaan kiireestä huolimatta 
aidosti läsnä ja näkemään ih-
misen opiskelijan roolin sisällä. 
Tärkeää on pyrkiä kohtelemaan 
jokaista mahdollisimman tasa-
puolisesti ja oikeudenmukai-
sesti.

Rosti haluaa opettaa nuoril-
le positiivista ajattelua, uskoa it-
seensä, uskoa elämään ja uskoa 
rakkauteen sekä toisista välittä-
mistä. Myös hengellisyyttä hän 
haluaa välittää nuorille luonte-
vana osana elämää.

Hänen uskontoa opettava kol-
legansa vertasi joskus uskonnon-
opettajan roolia muiden opetta-
jien rooliin.

 – Kun hän uskonnonopetta-

jana puhuu hengellisistä asiois-
ta, kaikki olettavat hänen sano-
van niin, koska se kuuluu us-
konnonopettajan rooliin. Mut-
ta kun saman asian sanoo vaik-
kapa matematiikan opettaja, 
kuunnellaan häntä toisin, tote-
si kollegani. Hänen mukaansa 
se koetaan aidommaksi ja lähei-
semmäksi.

Viitasaarelta kotoisin oleva 
Jyrki Rosti on varsinainen 

seurakuntakonkari: Ala-asteel-
la hän oli seurakunnan lähe-
tys- ja näytelmäkerhossa, myö-
hemmin isosena ja opiskeluai-
kana kesätyöntekijänä leireillä. 
Yhteensä hän ehti työskennel-
lä 24 leirillä.

– Olin erittäin aktiivinen seu-
rakuntanuori ja myöhemmin 
olin töissä nuorisotyön kesätyön-
tekijänä, eli olin mukana kaikil-
la leireillä perheleireistä kehitys-
vammaisten leireihin. 

Rostin lista on pitkä, kun 
hän luettelee, mitä isosena toi-
miminen on antanut: esiinty-
misvarmuutta, itsensä likoon 
laittamista, luovaa ajattelua, si-
tä ettei jännitä. 

Iltaohjelmia vetäessä oppi ais-
timaan tunnelmaa ja muokkaa-
maan iltaa sen mukaan. Samal-
la tavalla hän toimii lukiolaisia 
opettaessaan: opetusta muoka-
taan fiiliksen mukaan.

Rosti on kouluttautunut ma-
temaattisten aineiden opet-

tajaksi Oulun yliopistossa. Kau-
punkiin opiskelemaan muutet-
tuaan  hän haki aktiivisesti paik-
kaa Oulun seurakuntien toimin-
nasta, muttei löytänyt sitä.

– Etsin tosissani seurakun-
tayhteyttä Oulusta, mutta se ei 
tuntunut olevan helppoa. Tun-
tui, että joka paikassa oli omat 
pienet porukat, joilla oli kivaa 
keskenään. 

Opiskeluaikana oli tarjol-
la myös paljon muita virikkeitä, 
jotka saattoivat hänen mukaan-
sa vähentää tarvetta löytää paik-
ka seurakunnasta.

Nuorempana Rosti osallistui 
aktiivisesti myös helluntai-

seurakunnan ja vapaakirkon toi-
mintaan. 

– Huomasin, että samoihin 
asioihin voi uskoa eri näkökul-
mista. En allekirjoita yhtäkään 
näkemystä muita oikeampana, 
vaan oma käsitykseni on jonkin-
lainen yhdistelmä kaikkia. 

Rostin mielestä tiukkapipoi-
nen, kapeakatseinen ja tuomit-
seva asenne ei kuulu kristilli-
syyteen, sillä Jeesus tuskin halu-
si sellaista opettaa. Ihmisten ja 
uskontojen erilaiset käsitykset 
oikeasta tavasta uskoa ovat sub-
jektiivisia tulkintoja Raamatus-
ta, eikä hän usko, että mikään 
yksittäinen tapa ajatella on täy-
sin oikea.

Hänen oma uskonkäsityksen-
sä on lähinnä kirkkoisä Augusti-
nuksen ajatusta ”rakasta Jumalaa 
ja tee mitä tahdot”.

– Ensi kuulemalta se voi an-
taa kuvan, että ihminen voi to-
della tehdä mitä haluaa. Jos ra-
kastaa Jumalaa ja lähimmäis-
tään, pyrkii kohti oikeaa tapaa 
toimia, eikä silloin enää olekaan 
vapaa tekemään mitä tahansa. 
Tosin kukaan meistä ei ole täy-
dellinen.

Opettajan työssä ansioluette-
losta löytyvä merkintä seu-

rakunnan toimintaan osallistu-
misesta on työnantajan näkökul-
masta plussaa. 

Apulaisrehtori käy yhdessä 
esimiehensä kanssa läpi kou-
lulle tulevat työpaikkahake-
mukset. Niissä partiotoiminta 
ja seurakuntakokemus pistävät 
aina myönteisinä silmään, sil-
lä ne heijastavat ihmisen arvo-
maailmaa. 

Toisin kuin luokanopettaja, 
aineenopettaja on opiskellut jo-
tain tiettyä ainetta yliopistossa, ja 
sen jälkeen valinnut opetustyön. 
Hän ei ole tehnyt valintaa ensisi-
jaisesti opettajan ammatin vaan 
tieteenalan perusteella. 

Rosti on vakaasti sitä mieltä, 
että kaikkien luonne ei sovi työ-
hön ihmisten kanssa. Sen vuok-
si seurakunnan toimintaan osal-
listuminen kertoo ainakin siitä, 
että opettajan paikkaa hakeva on 
halunnut kehittää sosiaalisia tai-
tojaan.

Enää Rosti ei juuri käy hengel-
lisissä tilaisuuksissa. Hän on 

omien sanojensa mukaan aika 
kriittinen, ja kynnys lähteä et-
simään mieleistä toimintaa on 
korkea.

– Tämänikäisille on tarjol-
la yleensä jotain perhejuttuja, ei-
vätkä ne ole minua varten. 

Myöskään pelkästään miehil-
le tarkoitetut ryhmät eivät häntä 
kiinnosta. 

– Ei ole helppoa löytää ihmi-
siä, joiden kanssa haluaisi aidosti 
jakaa asioita, sillä kokemusmaa-
ilma ja elämäntilanne ovat niin 
erilaisia. 

Joulun aattokirkko vanhem-
pien luona Viitasaarella on ai-
noa, missä hän työhön liittyvi-
en virallisten tilaisuuksien lisäk-
si enää käy.

Toisinaan Rosti haastaa opis-
kelijoita tuomaan esille 

omia näkemyksiään, arvojaan 
ja maailmankatsomustaan. Se 
täytyy tehdä hienovaraisesti, 
jottei loukkaisi tai musertaisi 
ketään. 

– Esimerkiksi kerran fysiikan 
tunnilla keskusteltiin maailman 
synnystä, alkuräjähdyksestä ja 
aiheeseen liittyvistä fysikaalisis-
ta ilmiöistä. Yksi opiskelijatyttö 
kysyi, miksei luomisteoriaa käsi-
telty mahdollisuutena. 

Rosti haastoi tytön kerto-
maan näkemyksiään ja puolus-
tamaan niitä. Hän oli tarkoituk-
sella kriittinen ja esitti vastaväit-
teitä. Rostin iloksi tyttö osasi 
vastata hyvin perustellen. 

– Viimein päästin hänet pii-
nasta, nostin krusifiksin pai-
dan alta esille ja kerroin, et-
tä minunkin mielestäni Juma-
la on luonut maailman. Paik-
kailin myös niitä aukkokohtia, 
jotka jäivät hänen vastauksiin-
sa. Keskustelimme tieteen ja us-
konnon välisestä yhteydestä se-
kä siitä, etteivät ne välttämättä 
ole ristiriidassa keskenään. Jo-
kainen ajattelee ja uskoo omal-
la tavallaan. Itse uskon, että 
kolmiyhteiseen Jumalaan sekä 
Kristuksen sovitustyöhön us-
kova pelastuu. Kaulassani ris-
tillä roikkuva Jeesus muistut-
taa minua siitä.

SaTu lapiNlaMpi

Avoimuuden istuttaja
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Juha Sarkkinen. Urkuri Mai-
ja Tynkkynen, kanttori Rai-
mo Paaso ja Oulun Laulu. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 25.10. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Raimo Paaso.
Messu su 25.10. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Pasi 
Palmu.
Tuomasmessu su 25.10. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa Paula Rosbacka. 
Sarastus-kuoro, Sanna Lep-
päniemi, piano ja Jarkko 
Heikkilä, kitara. Teejatkot.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 22.10. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 
Messu su 25.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, saarnaa Vil-
jo Juntunen, avustaa Liisa 

Karkulehto, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Sari Wallin. 
Messu su 25.10. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori-
na Katja Nauha. 
Messu su 25.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Sari Wallin. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.10. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 29.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 25.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarnaa Merja 
Jyrkkä, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Lauri-Kalle 

Kallunki. Ynnin mieslaulajat. 
Herättäjän kirkkopyhä. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 25.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Ulla Metsänheimo.
Edellisen käsikirjan mukai-
nen messu su 25.10. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Heli Sytelä, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Pateniemen eläke-
läisten virikekuoro. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 25.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. 
Iltamessu su 25.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Eläkeläisten messu ti 27.10. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Juha Tahkokorpi, 
avustavat Aino-Liisa Ilkko 
ja Sami Riipinen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 28.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Ulla 
Metsänheimo.

Oulujoen seurakunta
Messu su 25.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
naa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, avus-
taa Oulujoen kirkkokuoro. 

YlIkIIMInkI
Messu su 25.10. klo 12 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Jenni Rautakoski.
 
Hailuoto
Messu su 25.10. klo 18. Toi-
mittaa Tapio Kortesluo-
ma, saarnaa Samuel Korho-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Juha-
ni Pitkälä, kanttorina Hannu 
Niemelä.
Iltakirkko pyhäinpäivänä la 
31.10. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
urkurina Katri Sippola, Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro. Tilaisuudessa muistetaan 
nimeltä mainiten edellisen 

pyhäinpäivän jälkeen pois-
nukkuneita seurakuntam-
me jäseniä.

Kempele
Messu su 25.10. klo 10 Py-
hän kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Seija Helo-
maa, saarna Jouko Lau-
riala, kanttorina Tomi Hei-
limo. Uusheräyksen kirk-
kopyhä. Lauluseurat kirk-
kokahvien jälkeen kirkko-
salissa.

Kiiminki
Messu su 25.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Saija Kron-
qvist, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Marja Ainali. 
Messu su 25.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, avustaa 
Erja Haho, kanttorina Marja 
Ainali. Jäälin messu ja mu-
siikkiryhmä.

Liminka
Messu su 25.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Maaseutuväen kirkkopyhä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 kirkossa. Liturgi-
na Markku Tölli, saarnaa Lii-
sa Kingma, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Nimik-
kolähettimme Soili Jakkulan 
matkaan siunaaminen. Lähe-
tyslounas ja Soilin lähtöjuhla 
seurakuntatalossa.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava. Tuottajien 
kirkkopyhä, kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa.
Pyhäinpäivän kirkkohet-
ki lapsille ke 28.10. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, lapsikuoro.
Ehtoolliskirkko to 29.10. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa. Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 25.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Samuel Kor-
honen, kanttorina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 25.10. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Jaak-
ko Sääskilahti, kanttori Jukka 
Jaakkola, nuorisokuoro.

Siikalatva
kESTIlÄ
Maallikkokirkko su 25.10. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Alpo Pikkarainen, 
kanttorina Unto Määttä.

PIIPPOlA
Messu su 25.10. klo 12 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, saarnaa teo-
logian maisteri Riitta Lem-
metyinen, kanttorina Unto 
Määttä, avustaa Enna Jun-
no ja Vakkaset-kuoro. Ruo-
kailu ja seurakuntatapahtu-
ma seurakuntakodilla.

PULKKILA
Iltakirkko su 25.10. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Kauko Kämäräinen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

PYHÄNTÄ
Ehtoolliskirkko la 24.10. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
25.10. klo 12 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Huomioikaa kellonaika.

Tyrnävä
Messu su 25.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Heikki 
Lumiaho. Vietetään Maaseu-
tuväen kirkkopyhää. Kirkko-
kahvi seurakuntatalolla.

R
eija H

aap
alain

en

Kuvassa Muhoksen kirkon sakaristossa oleva 
Emanuel Granbergin seinämaalaus, jossa  syntinen nainen voitelee Jeesuksen jalat.
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Hetkessä vihille 

enot oulussa 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta tarjoaa naimisiinme-
noa suunnitteleville helpon 
tavan solmia avioliitto. 

Tuomiokirkon ovet ovat avoinna 
perjantaina 6.11. ja 27.11. kello 16–20, 
ja parit voivat mennä vihittäviksi il-
man ennakkoilmoittautumista. Vih-
kiminen ei maksa mitään, kuten ei 
kirkossa yleensäkään. 

Esteettömyystodistus on hankit-
tava viikkoa ennen vihkipäivää, jot-
ta varmistetaan, että parilla on oike-
us mennä naimisiin. Se pyydetään pa-
riskunnan jommankumman osapuo-
len kotiseurakunnan kirkkoherranvi-
rastossa. 

Vihkimisen jälkeen tarjolla on 
hääkakkua ja kahvit tuomiokirkon 
kryptassa. Todistajia ei tarvita, mutta 
halutessaan vihkipari voi kutsua juh-
laan läheisensä. 

Kirkollinen vihkiminen onnis-
tuu, kun vähintään toinen vihittä-
vistä on ev.-lut. kirkon jäsen, toinen 

voi kuulua johonkin muuhun kris-
tilliseen uskontokuntaan. Ev.-lut. 
kirkon jäsenillä on oltava rippikou-
lu käytynä. 

Pastori Tiina Kinnunen Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo, 
että Vihkihetki-tilaisuuksien taustal-
la on halu muistuttaa rakastuneita sii-
tä, että kirkollinen vihkiminen sujuu 
vaivattomasti ja naimisiin pääsee ha-
lutessaan vaikka nollabudjetilla. 

Oulun seurakunnat ovat julkais-
seet Helposti naimisiin -esitteen, jota 
on saatavilla kirkkoherranvirastoissa 
sekä keskusrekisterissä. Oppaasta löy-
tyy myös flash-muotoinen esitys osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.fi/haat. 

RauhaN TeRVehdYS

Oulun seurakunnissa avioliiton estei-
den tutkinta tapahtuu arkipäivisin kel-
lo 9–16 keskusrekisterissä. Lomakkeen 
voi tulostaa myös osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/esteettomyyslomake.

w w w.sxc . hu /  M o c anu B o g d anHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
22.10. ja 29.10. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Hartaus to 22.10. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Juha Sark-
kinen.
Ompeluseurat to 22.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 24.10. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Rukoushetki la 24.10. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Rau-
han, ihmisoikeuksien ja kan-
sainvälisen vastuun rukous-
hetki. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja kanttori Raimo Paaso.
Pölyt pois Raamatusta su 
25.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ks. juttu s.15.
Päiväseurat ke 28.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 28.10. 
klo 18, Vanha Pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 28.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukousta, 
hiljaisuutta, raamatunteks-
tejä, rukouslauluja. Järj. Si-
napinsiemen ry, Oulun NN-
KY ja tuomiokirkkoseura-
kunta.
Hartaus to 29.10. klo 18.39, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 22.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 22.10. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamarissa. 
Raamattupiiri to 22.10. ja 
29.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Alfa-kurssi ti 27.10. klo 17–
21, Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
28.10. klo 11, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
28.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 29.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 5.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.10. ja 
29.10. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Herättäjän kirkkopyhä su 
25.10. klo 10, Tuiran kirkko. 
Saarna aluesihteeri, pastori 
Merja Jyrkkä. Oulun NMKY:n 
mieslaulajat avustaa. Keitto-
lounas ja kahvit. Seurat noin 
klo 12 puhujina Merja Jyrk-
kä, Väinö Rautio, Lauri Kuja-
la ja Pasi Kurikka.
Miestenpiiri ti 27.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta Vuori-
saarnan opetukset, Juma-
lan armo.
Raamattupiiri ti 27.10. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Raamattupiiri to 29.10. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ystävänkammarissa. Lisä-

tietoja Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.10. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.10. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.
Akkuna-iltapäivä su 25.10. 
klo 16–18, Hintan seurakun-
tatalo. Jumala on salattu ja 
ilmoitettu. Raamattuope-
tus Tapio Pokka. Pyhäkou-
lu lapsille. Kirkkokahvit. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.10. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Olavi 
Voittonen ja Kalle Sarajärvi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 29.10. 
klo 16.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Laulutuokios-
sa keskitytään virsikirjan vä-
hemmän laulettuihin virsiin.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 26.10. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 28.10. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Laulutuokiossa keskitytään 
virsikirjan vähemmän laulet-
tuihin virsiin.
Runokvarkki ti 27.10. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Pentti Murron ly-
riikkaa. Mukana pastori Ju-
ha Vähäkangas.
kirjavirtaa pappilassa ke 
28.10. ja 18.11. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 28.10. kirjat 
John Boynen Poika raidalli-
sessa pyjamassa ja Marilyn-
ne Robinsonin Gilead. 18.11. 
Toni Morrisonin Minun kan-
sani, minun rakkaani tai Ar-
molahja sekä Eila Kostamon 
romaani Kanssakulkija.
Tämän runon tahtoisin 
kuulla -runotapahtuma su 
1.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus s.18.

Tuiran seurakunta
Pyhäinpäivävirsien ilta ti 
27.10. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Illan ohjelma 
koostuu pyhäinpäivävirsi-
en yhteislauluista, urkusoo-
loista sekä hartauspuheesta. 
Musiikista vastaavat kantto-
rit Raakel Pöyhtäri ja Lauri-
Kalle Kallunki.  

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 26.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Juttutupa ma 26.10. klo 
13–14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Jutunaiheet nouse-
vat ryhmäläisten tarpeista. 
Ryhmässä mukana diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
nen. Keskustelupiiri kahvi-
kupposen ääressä työikäi-
sille.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 26.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 27.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 26.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vieraana Raimo Ritola, ai-
heena murteet. Lisätieto-
ja Saila Luukkonen p. 040 
5747 092.
Juttutupa ma 26.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen p. 040 5157 267.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
27.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Vart-
tuneille kehitysvammaisille.
keskustelukerho ti 27.10. 
klo 17–18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kehitysvam-
maisten keskustelukerho.
Perhepiiri to 29.10. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuulOVAMMAISET
lähetyspiiri ma 26.10. klo 
14, Kuurojen yhdistys. 
Aabrahamin poppoo ti 
27.10. klo 13.30. 

nÄköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
22.10. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerran ryhmä-
tila. 
Sokkotreffit su 25.10. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Men-
nään porukalla kirkkoon ja 
osallistutaan tuomasmes-
suun. Kokoontuminen Kirk-
kokatu 5, Öbergin talon pi-
halle noin 15 min ennen 
messun alkua. Opas pihalla 
vastassa. Messun jälkeen jat-
kot seurakuntatalolla.
näkövammaisten kerho ke 
28.10. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Myllyo-
jan eläkeläisten kerho vie-
railee. Mukana kappalai-
nen Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Leo Rahko.

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 23.10. klo 13–15.30, Öber-

gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryh-
mä ma 26.10. klo 14.30–16, 
Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
lähetystovi pe 23.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Jeesuksen lä-
hettiläät, mukana Anna-Lee-
na Häkkinen.
lähetysteologinen luento-
sarja ti 27.10. klo 18, Oulun 
Diakin auditorio. Meditaa-
tiokeskus tai moskeija kes-
kellä kylää? – kristinuskon 
haasteet Euroopassa, dos. 
Jyri Komulainen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 22.10. ja 
29.10. klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. Raamattutun-
ti 22.10. Päivi Jussila, 29.10. 
Marja Kopperoinen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
27.10. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Lähetys-
piirissä kuulet ajankohtais-
ta lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, vir-
siä ja rukousta unohtamat-
ta. Lähetyspiirin vastuuhen-
kilöinä toimivat Elvi ja Jaak-
ko Lounela. Lähetyspiiri tu-
kee Paulinumin teologisen 
seminaarin toimintaa Nami-
biassa, Suomen Lähetysseu-
ran kautta. Lisätietoja lähe-
tyspiirin toiminnasta, Kar-
jasillan seurakunnan lähe-
tyssihteeri Paula Rosbacka, 
p. 040 5752 714. paula.ros-
backa@evl.fi.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 26.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-

toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMInkI
Piispankamarin lähetys-
puoti pe 23.10. ja ma 26.10. 
klo 11–14, Entinen kunnanta-
lo. Lähetyksen hyväksi oleva 
puoti, josta voi löytää vaikka 
uudet villasukat yms. 
uutispuuro pe 23.10. klo 11. 
Uutispuuroa ja uutisrieskaa 
tarjolla asukastuvalla. Tuot-
to asukastuvan kannatuk-
seen ja seurakunnan lähe-
tykselle.Samalla Piispanka-
marissa tuotteita myytävä-
nä lähetyksen hyväksi.
lähetyslaihduttajat ti 27.10. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit
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Tuomasmessu 

Sunnuntaina 25.10. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Pentti Kortesluoma, saarna Paula Rosbacka, 
juontaja Martti Ollila, esirukousjohtaja Tommi Yritys, 
Sarastus-kuoro, Sanna Leppäniemi, piano ja Jarkko 
Heikkilä, kitara. Teejatkot.

Tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

Keskiviikkona 28.10. klo 18
Öbergin talossa

 

Tuomasrukoushetki kestää 15 minuuttia. Sen jälkeen 
jatkamme suunnittelemalla seuraavaa tuomasmessua, 
teetarjoilu. Messun valmisteluun ja toteuttamiseen 
kaivataan auttavia käsiä ja sydämiä, juuri sinua.

teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkoulu 
on lasten oma kirkko.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 
16.30, Koulukatu 10. Pyhä-
koulu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tätä 
pienemmille toivomme mu-
kaan omaa saattajaa. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Perhekerho to 29.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huoltajan 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 24.10. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Aikuisten ja 
lasten yhteistyönä keppihe-
vosen tekeminen.
kolmen polven perheker-
ho ma 26.10. klo 10–11, Kai-
roskoti. Kerhoon kutsutaan 
alueen lapsiperheitä viettä-
mään yhdessä aamupäivä-
hetkeä Kairoskodin vanhus-
ten kanssa. Ohjelmassa on 
hartaus, askartelua ja lopuk-
si kahvi- ja mehutarjoilu.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
kirkkoon.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Py-
häkoulussa lapsi saa eväitä 
koko elämäänsä varten.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerho ma 26.10. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Ma 26.10. ei per-
hekerhoa vaan osallistum-
me lasten pyhäinpäivän viet-
toon Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskuksessa ti 27.10. 
klo 12. 
Perhekerho ti 27.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Osallistumme lasten pyhäin-
päivän viettoon Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskukses-
sa klo 12. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
10–11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-

ka seurakunnassa. Aloitam-
me kerhon yhteisellä har-
taushetkellä, minkä jälkeen 
vietämme mehu- ja kahvi-
hetken, leikimme, laulam-
me, askartelemme ja jutus-
telemme yhdessä.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 23.10. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. Li-
sätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu la 24.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 25.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 25.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Purjehtijantien perheker-
ho ti 27.10. klo 9.30, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisätie-
toja saat Stiven Naatukselta 
p. 050 3104 990.
koskelan perhekerho ke 
28.10. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 28.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
28.10. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
28.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
28.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
luukkaan perhekerho to 
29.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
International Family Club 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 29.10. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. 
kansainvälisyys.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 28.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
perhekerho ke 28.10. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Varhaisnuoret
lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ti 27.10. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Lisätietoja Atelta p. 040 
5060 315.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan 4. isos-
koulutus ke 28.10. klo 17–
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena on 28.10. tai 
4.11. Mitä se rukous on? Voit 
valita kerroista sinulle pa-
remmin sopivan. 
nuortenilta ke 28.10. klo 
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Nuortenilta on paikka, 
jossa voi pelailla ja tutustella 
uusiin ihmisiin. Joskus illoissa 
käsitellään nuorilta noussei-
ta ajatuksia. Illassa on tarjol-
la jotain pientä purtavaa ja 
ilta on päihteetön. Lisätie-
toja Anssi Putilalta 050 340 
8982 tai anssi.putila@evl.fi. 
nuorten improryhmä to 
29.10. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla imp-
ro-tekniikoihin, hullutellaan 
ja valmistellaan Majakkaa 
Oulugospeliin. Lisätietoja 
Merjalta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan isos-
leiri 13.–15.11.  Juuman leiri-
keskus. Uusille isosille. Käym-
me läpi isosille kuuluvia jut-
tuja, olemme suuren Juma-
lan edessä ja pidämme haus-
kaa. Mukana Oulujoen nuo-
risotyön jengiä. Tarkempia 
tietoja leiristä antaa Ilkka 
Mäkinen, ilkka.makinen@
evl.fi, 050 4334 095. 

Nuoret aikuiset 
Opiskelijajärjestöjen yh-
teiset seurat ma 26.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kansanlähetyksen 
opiskelijat kutsuvat muut 
vierailulle.
Takkailta ti 27.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 28.10. klo 18, 
Vanha pappila. Aiheena us-
ko, toivo ja rakkaus. Yhteys-
henkilö pastori Juha Sarkki-
nen, p. 050 564 9070.

OPISkElIJAJÄRJESTöT
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 23.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Ake Pylkkänen: Vapaaksi 
päihteiden orjuudesta.
OPkOn opiskelijailta la 
24.10. klo 19, Öbergin talo. 
Elävän musiikin ilta, Mervi 
Kokkonen ja Anna-Kaisa Sil-
vola.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 28.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 

kappeli. 
körttiopiskelijoiden seurat 
to 29.10. klo 19. Marjaana ja 
Matti Tikanmäellä osoittees-
sa Peltolantie 14 as 12.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
keskustan palvelutalon 
kerho to 22.10. klo 14, Kes-
kustan palvelutalo, Nummi-
katu 24. 
Senioripäivä ma 26.10. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Senioripäivässä on mah-
dollisuus diakonissan vas-
taanotolla verenpaineen-
mittaukseen sekä ruokai-
luun klo 12. Ruoan hinta on 
4 €. Päivä jatkuu Hopealan-
kakerholla.
Tarinatupa ke 28.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Hopealanka ma 26.10. klo 
12.30, Heinätorin seurakun-
takoti. Senioripäivän seura-
kuntakerho
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 29.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 29.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 
26.10. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 26.10. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 
29.10. klo 13, Kastellin kirk-
ko. Eläkeläisten kohtaamis-
paikka seurakunnassa. Kes-
kustellaan, lauletaan, juo-
daan kahvit. Kerhon alus-
sa hartaus.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten messu ti 27.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Mes-
sun jälkeen on yhteinen kah-
vihetki. Linja-autoreitti ja ai-
kataulu: 11.55 Pateniemen 
kirkko, 12.00 Palokan pal-
velukeskus, 12.10 Rajakylän 
seurakuntakoti, 12.15 Koske-
lan seurakuntakodin pysäkki, 
12.20 Pyhän Tuomaan kirk-
ko, 12.40 Mäntykoti ja Tui-
ran kartano, 12.45 Kangasti-
en palvelukeskus, Tuiran kirk-
ko. Paluukuljetus lähtee noin 
klo 14.45 Tuiran kirkolta. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Ehtoollisen vietto. Pas-
tori Harri Fagerholm.
Seniorien laulupiiri to 29.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvihetki ja hartaus. Mu-
kana Paula Kyllönen ja Ulla 
Metsänheimo.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 22.10. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pastori 
Juha Tahkokorpi ja Patenie-
men alueen uusi vs. diakoni 
Heli Sytelä. 
Seniorien laulupiiri to 22.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
letaan yhteislauluina virsiä, 
hengellisiä lauluja, vanhoja 
koululauluja ja toivelauluja. 
Aluksi yhteinen kahvihetki 

Bibliodraamassa 
eläydytään Raamatun 

teksteihin
Raamattua voi tutkia monella tavalla. Yksi vaih-
toehto on perehtyä siihen draaman kautta: liikku-
malla, eläytymällä tai piirtämällä. 

Bibliodraamassa ei ole olemassa oikeaa tai väärää 
tapaa lähestyä Raamatun tekstiä, vaan kaikki inhi-
milliset ilmaisun keinot ovat sallittuja. Osallistujalla 
ei tarvitse etukäteen olla etukäteistietoja ja -taitoja, 
vaan jokainen osallistuu sellaisena kuin on. 

Kysymys ei kuitenkaan ole näyttelemisestä, 
vaan Raamatun maailmaan eläydytään ryhmä-
läisten omien kokemusten kautta. Lähtökohtana 
on Raamatun kertomus, jota lähdetään avaamaan 
avainsanojen kautta.

Oulun seurakuntien bibliodraamaryhmä aloit-
taa tiistaina 27. lokakuuta. Ryhmä kokoontuu oh-
jaaja Ulla Säilän johdolla kuutena tiistaina kel-
lo 18–21 Öbergin talossa. Mukaan mahtuu 5–9 
henkilöä. Osallistuminen on maksutonta, mutta 
edellyttää kuitenkin sitoutumista. Ilmoittautumi-
set Ulla Säilälle viimeistään 23.10. puhelinnume-
roon 040 543 7070.

Loppusyksyn bibliodraamaryhmässä käsitel-
lään jokaisella kerralla tuhlaajapoikakertomus-
ta. Ryhmän pieni koko mahdollistaa menetelmi-
en monipuolisen käytön ja auttaa luottamukselli-
sen ilmapiirin syntymisessä.

RauhaN TeRVehdYS

w w w.sxc . hu /  S an ja  G je n e r o
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Vanhustyön 
pastori Markku 

Palosaari
päivystää

numerossa
044 316 1420.

Palosaaren kanssa voi 
sopia kotikäynnistä, 
jos vanhus kaipaa kes-
kustelua, rukousta, 
ehtoollista.

leiri 
4.–6.12. Juuman leirikeskuksessa 

Yli kakskymppisille ja leirivireisille nuorille aikuisille 
mukavaa yhdessäoloa, aktiivista otetta, vanhoja ja 
tuoreita viritelmiä. 

Käy heittämässä toiveita leirin sisällöstä Facebookis-
sa K-20 Juuma 2009. 

Leirin hinta 30 euroa sisältää matkat Oulusta, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman (perus) + vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. Lisäinfoa maire.kuoppala@
evl.fi, 040 5747 124 ja tiina.parkkinen@joensuu.fi, 040 
5370 927.

K-20

Kuulutus
Kirkkolain 17 luvun 2 §:n (1274/2003) mukaisesta 
hautojen määräajan päättymisestä Oulun hautaus-
maalla kortteleissa 31 ja 32. Yhteisen kirkkoneuvos-
ton päätös 1.10.2009 § 241. 

Oulun hautausmaalla kuulutetaan jäljempänä mai-
nitut haudat, joiden hallinta-aika on päättynyt. 
Kuulutusaika on 19.10.2009–19.10.2010. Pyydämme 
mahdollisia omaisia ottamaan yhteyttä kuulutus-
aikana (1 vuosi) seurakuntayhtymän hautauspal-
veluun ja ilmoittamaan halutaanko jatkaa hallinta- 
aikaa. Kuulutettaville haudoille on asetettu ilmoitus. 
Mikäli tiedossamme on hautapaikan haltijan osoite, 
hänelle lähetetään kirje. Lisätietoja saa hautausmaan 
toimistosta, puhelin (08) 316 1388 tai (08) 316 1414, 
käyntiosoite Intiöntie 6.

Kortteli 31 (kuulutettavia hautoja 179):
Rivi 1, haudat 1–14, 17, 18, 20–22
Rivi 2, haudat 1–6, 9–12, 14–21 ja 23
Rivi 3, haudat 1–10, 12, 15, 16, 18–23 
Rivi 4, haudat 3–8, 10–22
Rivi 5, haudat 1–15, 17–23 
Rivi 6, haudat 2, 3, 5–12, 14, 16–20  
Rivi 7, haudat 1, 3–22
Rivi 8, haudat 1–5, 7–18
Rivi 9, haudat 7, 9
Rivi 10, haudat 1, 2
Rivi 11, haudat 1, 2, 4–7, 9
Rivi 12, haudat 4, 5, 6, 9
Rivi 13, haudat 2, 3, 5, 6, 8, 9
Rivi 14, haudat 6, 7, 8
Rivi 15, haudat 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14 

Kortteli 32 (kuulutettavia hautoja 139):
Rivi 1, haudat 3–7, 10–12 ja 14, 15
Rivi 2, haudat 8, 9, ja 11
Rivi 3, haudat 1, 8, 9
Rivi 4, hauta 7
Rivi 5, haudat 2–13, 15–17
Rivi 6, haudat 3, 5–8, 10–13, 15–18 
Rivi 7, haudat 2, 4–6, 8–16 ja 18 
Rivi 8, haudat 2–5, 7–10, 13, 14, 16 ja 17
Rivi 9, haudat 1, 3–7
Rivi 10, haudat 1–4, 6–10
Rivi 11, haudat 1, 2, 4, 7, 10–14
Rivi 12, haudat 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14
Rivi 13, haudat 1–6, 8, 10–19
Rivi 14, haudat 1–3, 6–17, 19–22

Lisäksi kuulutetaan seuraavat Oulun hautausmaalla 
sijaitsevat haudat, joiden hallinta-aika on päättynyt:
Kortteli 4, hauta 188A
Kortteli 35, rivi 7 haudat 1, 2A ja 3
Kortteli 41 haudat 296, 297, 298 ja 307

Korttelit 31 ja 32 sijaitsevat Oulun hautausmaan 
huoltotukikohdan/hautausmaan toimiston lähei-
syydessä. Kartta kortteleista, joissa kuulutukset 
ovat, löytyy osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
kuulutus.

Omainen voi jatkaa kuulutetun haudan hallinta- 
aikaa. Jos hallinta-aikaa ei jatketa, hauta palautuu 
seurakuntayhtymälle. Hautauspalvelu ottaa kuulu-
tusaikana vastaan omaisten yhteystietoja ja antaa 
neuvoja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kuulu-
tusajan jälkeen (syksy 2010) yhteinen kirkkoneuvos-
to tekee päätöksen niiden hautojen takaisin palau-
tumisesta, joille ei ole löytynyt oikeutettua hallinta-
ajan jatkajaa. Vuoden kuluttua tästä päätöksestä 
(syksy 2011) takaisin palautuneita hautoja voidaan 
ottaa käyttöön.

Oulussa 16.10.2009

Edellisen 
kirkkokäsikirjan 
mukainen juma-

lanpalvelus 

Sunnuntaina 25.10. klo 
12 Pateniemen kirkossa 

Ehtoollisjumalanpalve-
luksessa avustaa Pate-
niemen eläkeläisten vi-
rikekuoro. Kirkkokahvit.

kirkon ulkomaanavun 
tapahtumapäivä 

Lauantaina 24.10. klo 11–14 Citymarket Kaakkurissa 

Esillä Ulkomaanavun toimintaa, Toisenlaisia lahjoja, 
Naisten Pankki ja Reilun kaupan tuotteita. 

Tapahtuman alussa klo 11 esiintyy Mikko Salmi.

ja lopuksi hartaus. Mukana 
kanttori Ulla Metsänheimo, 
diakoniatyöntekijät Paula 
Kyllönen ja Päivi Moilanen.
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
26.10. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 
26.10. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 
26.10. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Myllyojan eläkeläiskerho ke 
28.10. Vieraillaan näkövam-
maisten kerhossa Keskustan 
seurakuntatalossa.
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.10. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 29.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulamme yhdessä ja opet-
telemme myös uusia lauluja 
sekä virsiä ja kuuntelemme 
musiikkia. Monipuolista lau-
luun liittyvää toimintaa, voi 
myös tulla kuuntelemaan.
Porinakerho ma 26.10. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheretki napapiirille ja 
Santapark-luolastoon la 
21.11. Lapsiperheille ja yli 
10-v. lapsille ilman vanhem-
pia. Lähtö klo 8.30 Karjasil-
lan kirkolta ja klo 8.40 linja-
autoaseman tilausajolaituril-
ta. Paluu noin klo 20. Ruo-
kailu ravintola Joulutalos-
sa Napapiirillä ja käynti jou-
lupukin kammarissa ja muis-
sa napapiirin alueella olevis-
sa kohteissa sekä Santapar-
kissa. Retken hinta aikuisil-
ta 28,50 € ja 4–12-vuotiailta 
lapsilta 25,50 €. Alle 4-vuoti-
ailta 17 €. Etusijalla Karjasil-
lan seurakuntalaiset. Ilmoit-
tautumiset viim. 30.10. p. 08 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat/ilmo. Ilmoita samal-
la ruoka-aineallergiasi ja tu-
letko bussin kyytiin Karjasil-
lan kirkolta vai linja-autoase-
malta. Retkelle mahtuu 60 
henkilöä. Tied. Esa Harju p. 
040 5752 713 tai Anna-Lee-
na Häkkinen p. 050 4620 759. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 26.10. ja ke 
28.10. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho 
ti 27.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 27.10. klo 17, 

Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
28.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
kirkon ulkomaanavun ta-
pahtumapäivä la 24.10. klo 
11–14, Citymarket Kaakkurin 
aula. Ks. erillinen ilmoitus.
Bibliodraama ti 27.10. klo 
18–21, Öbergin talo. Bib-
liodraama ei ole näytelmää 
vaan Raamatun tutkimista 
toiminnallisin menetelmin 
ryhmässä. Siinä on vastak-
kain Raamatun sana ja ryh-
mäläisten oma elämänkoke-
mus. Tällä kertaa käsittelem-
me tuhlaajapoikakertomus-
ta. Ryhmään kuuluminen 
edellyttää sitoutumista. Ryh-
mä kokoontuu kuutena tiis-
taina. Ohjaajana toimii Ulla 
Säilä, jolta saa lisätietoja ja 
jolle myös ilmoittaudutaan 
p. 040 543 7070.
Miesten saunailta ke 28.10. 
klo 16–18, Öbergin talo, 
Öbergin talo. 
Miesten piiri ke 28.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Seppelemyynti lähetyksen 
hyväksi to 29.10. klo 14–
17.30, Kaukovainion kappe-
li ja pe 30.10. klo 10–14 Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja.
Arjen tukiryhmä to 12.11. 
klo 15–18, Maikkulan kap-
peli. Arjen tukiryhmä työt-
tömille ja nuorille eläkeläi-
sille. Opetellaan kokkaa-
maan edullista arkiruokaa, 
lisätään liikkumisen iloa ja 
löydetään muutenkin sisäl-
töä arkeen. Ryhmään mah-
tuu 10 henkilöä ja etusijalla 
ovat Maikkula-Iinatti-alueen 
asukkaat. Ryhmä kokoontuu 
10 kertaa. Ryhmään osallis-
tuminen ei maksa mitään, 
mutta toivomme sitoutu-
mista. Tarkempia tietoja ja 
ilmoittautuminen viiemeis-
tään 4.11. Nina Niemelälle p. 
040 57 47 162. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus  su 25.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 25.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
International Family Club 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 29.10. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Are you a 
parent staying at home loo-
king after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents 
to get together on Thurs-
days from 1 pm to 2.30 pm 
at St.Luke’s Chapel (Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa). The-
re is no enrollment or fee. 
More info: Anu Marden 044 
3161 718.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää Pölyt 
pois Raamatusta -pyhiinvaelluksen, jonka aikana 
luetaan koko Raamattu läpi luku luvulta. 

Pyhiinvaellus kestää kokonaisuudessaan reilut 
kaksi vuotta. Vaelluksella ei edetä aivan tämän päi-
vän Raamatun jäsentelyn mukaisesti, vaan Jeesuksen 
aikaisessa järjestyksessä, enemmän ihmisen kuin Ju-
malan näkökulmasta. 

– Näin sanoma tulee havainnollisemmaksi ja 
jotain uutta hahmottuu, toteaa pyhiinvaelluksen 
oppaana toimiva pastori Jaakko Lounela.

Tapaamisissa ei lueta Raamattua, vaan jokai-
nen lukee kirjaa esimerkiksi kotona tai seurakun-
tien raamattupiireissä. Yhdessä luodaan yleiskat-
saus kulloinkin kohdalla oleviin Raamatun mai-
semiin.

– Lähestymistapa ei ole historiallis-kriittinen ja 
erittelevä, vaan ennemminkin historiallis-kiitolli-
nen. Kuljemme ja ihailemme, mitä matkan varrella 
on. Jokainen saa tukeutua siihen Raamatun selittä-
jään, johon on tottunut.

Tavoitteena on kulkea samassa tahdissa, jolloin 
tapaamisissa on yhteiset keskustelunaiheet. Lukemi-
nen aloitetaan loppiaisen tienoilla. Ohjelma on mel-
ko tiivis, mutta kukin voi itse valita, miten paljon lu-
kee ja milloin aloittaa. Mukaan voi liittyä myöhem-
minkin. 

– Jokainen voi itse valita etenemistavan. Halutes-
saan voi lukea esimerkiksi vain otsikot ja väliotsikot.

Pyhiinvaellus-nimitys kuvaa sitä, että matka on 
pitkä ja raskas, mutta siinä on arvokas tavoite. 

– Pyhiinvaelluksen avulla Raamatusta voi saa-
da tukea ja perustaa elämäänsä, ja käyttää sitä voi-
maa, mikä Raamatun kautta on meille tarkoitettu.

RauhaN TeRVehdYS

Ensimmäinen tapaamiskerta on sunnuntaina 25. lo-
kakuuta klo 12 Keskustan seurakuntatalossa. Seu-
raavat yleiskatsaukset on tarkoitus pitää alkuvuo-
desta kerran kuukaudessa.

Raamatun läpi vaelletaan 
kahdessa vuodessa
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Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Aino-Sointu 
Mimosa Niskakoski.
karjasilta: Mikael Hannu 
Samuel Hannula, Jimi Os-
kari Heinonen, Nuppu Ilo-
na Ilvesluoto, Daniel Anto-
nio Junttila, Hilma Rosaliina 
Kaisto, Arttu Elias Viljami 
Karjalainen, Adele Matilda 
Karsikas, Juha Jaakko Ola-
vi Korvela, Lauri Akseli Pit-
känen, Jenny Maija Sirviö, 
Neela Isla Lilian Vanhala.
Tuira: Lauri Jaakko Johan-
nes Haapakoski, Nooa Aa-
mos Hintsala, Anna Minea 
Juvani, Kiia Aleksiina Kun-
tola, Reino Eero Oskari Kär-
jä, Niilo Johannes Nikka-
nen, Touko Joonas Viljami 
Pönkä, Sanni Amelia Rivi-
noja, Sara Iita Alisa Suokas, 
Iisakki Uula Aukusti Ylikor-
kala.
Oulujoki: Veeti Eelis Matias 
Hiltula, Luukas Jalmari Hol-
mi, Venla Olivia Hytönen, 
Katri Johanna Karjalainen, 
Siiri Eveliina Kiiskilä, Sofia 
Matilda Lehari, Valte Oskari 
Mettovaara, Nina Erin Pieti-
lä, Iisa Katariina Rasi, Mim-
mi Eveliina Siltakoski, Lauri 
Antero Tauriainen.
 

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville Juk-
ka Tapani Hautala ja Riikka 
Maria Rissanen, Ville Pette-
ri Sillanpää ja Katri Aino He-
linä Harju.
karjasilta: Olavi Johannes 
Närhi ja Karoliina Jatta Elina 
Ketonen, Joonas Mikael Pel-
tokorpi ja Aino Annika Ku-
nilla Pääkkö.
Tuira: Mikael Juho Artonpoi-
ka Kivioja ja Marjaana Aino 
Elisa Tahkola, Kari Tapani Jo-
hannes Suvanto ja Sari Kyl-
likki Samposalo, Juha Pette-
ri Röntynen ja Anna Karoli-
na Hjorth.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Matti Olavi 
Aitamurto 83, Mirja Ottilia 
Kokkonen s. Lampi 88, Bru-
no Tuominen 90.
karjasilta: Eeva Annikki Kui-
vala s. Kaijanen 84, Hilma Eli-
sabet Kynsilehto 81, Paavo 
Jalmari Maikkola 71, Sirkka 
Tellervo Vanhala 67.
Tuira: Paavo Aleksanteri 
Heikkinen 75, Helli Marjat-
ta Jussila s. Kanniainen 78, 
Yrjö Ernesti Keinänen 89, 
Tapio Herman Ensio Leivo 
58, Ville-Veikko Aleksi Tar-
vainen 19.
Oulujoki: Martti Einari Lah-
denperä 65, Toini Marjatta 
Suorsa 78.

Elämän polku

lahjoita 
lämmintä 
lähimmäiselle

Vieläkö on taito hyppysissä?

Talvi tulee. Lähellä ja kaukana 
oleva lähimmäinen tarvitsee 
lämmintä puettavaa.

Tarvitsemme erikokoisia ja 
erilaisia neulottuja sukkia, 
lapasia, kaulaliinoja, lasten peittoja, lakkeja vauvoille, 
ikäihmisille sekä lapsiperheille. 

Lahjoituksia otetaan vastaan 14.12. saakka Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa Lin-
nankatu 7.

Mikäli haluat, että lahjoitukset noudetaan, ota yh-
teyttä diakoniatyöntekijä Sirkku Nivalaan 040 7304117 
tai lähetyssihteeri Raija Nissiseen 040 5747 105.

Arjen tukiryhmä 

Torstaina 12.11. klo 15–18 Maikkulan kappelissa 

Tukiryhmä työttömille ja nuorille eläkeläisille. Ope-
tellaan kokkaamaan edullista arkiruokaa, lisätään 
liikkumisen iloa ja löydetään muutenkin sisältöä ar-
keen. 
Ryhmään mahtuu 10 henkilöä ja etusijalla ovat Maik-
kula-Iinatti-alueen asukkaat. Ryhmä kokoontuu 10 
kertaa. Ryhmään osallistuminen ei maksa mitään, 
mutta toivomme sitoutumista. 
Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 
4.11. Nina Niemelälle p. 040 57 47 162. 

uutispuuroa ja uutisrieskaa

Perjantaina 23.10. klo 11 
asukastuvalla Ylikiimingissä

Tuotto menee asukastuvan 
kannatukseen ja seurakun-
nan lähetykselle puoleksi. 
Piispankamarissa tuotteita 
myytävänä lähetyksen hy-
väksi.

Piispanmessu ja kirkkoherra 
Jouni Riipisen virkaanasettamisjuhla 

Sunnuntaina 8.11. klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Messun jälkeen juhla Myllyojan seurakuntatalossa.

Linja-autokuljetus: lähtö klo 9.00 Ylikiimingin seura-
kuntatalolta. Reitti: Kuusamontie, Kaartintie, Talvikan-
kaantie, Parkkisenkankaantie, Vaalantie. Tilausajo py-
sähtyy kättä heilauttamalla. Paluu juhlan päätyttyä.

Tämän runon tahtoisin kuulla 
-runotapahtuma 

Sunnuntaina 1.11. klo 18 kastellin kirkossa 

Runoja lukevat mm. aila Valtavaara, Virve Vikamaa, 
eeva holma, pirkko Böhm-Sallamo 

ja Juha Vähäkangas. 
Musiikista vastaavat kanttori Riitta piippo ja kGB.
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kIRkkOHERRAnVIRASTO
Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin klo 
9.30–12. Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta numerosta 
08 8100 565. 
Virkatodistukset ja sukuselvityk-
set Oulun keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 Kirkkoherra 040 7430 371
 Kanttori 040 7430 381

 Diakonissa 040 7430 382
 Suntio  040 5858 010

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.10.2009

Yhteystiedot: 
Virasto 
(08) 387 172
kirkkoherra  
045 2369 094
diakonissa 
045 638 1973
suntio 
045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082
kerhohuone 
(08) 387 512
Virasto avoinna maa-
nantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9–14. 

Maata näkyvissä -festa-
rit Turussa 13–15.11. Ret-
ken hinta 60 €, sis.majoi-
tuksen, matkat, konserttili-
put ja ruokailut. Sitovat il-
moittautumiset viimeistään 
26.10. Sinikka Härköselle si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai 044 5037 080. Lisätieto-
ja tapahtumasta www.maa-
tanakyvissa.fi.
kerhotoiminta: Syysloma-
viikolla ei ole seurakunnan 
kerhoja.
Maanantaisin klo 10 päi-

Oulun sotaveteraanikuoro Hailuotoon Pyhäinpäivänä

Oulun sotaveteraanikuoro esiintyy Hailuodon kirkossa lauantaina 31.10. klo 14. Kuo-
ro laulaa konsertissa isänmaallista ja hengellistä musiikkia Mihkel Kolditsin johdolla. 
Tarkemmat tiedot lehden seuraavassa numerossa. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
27.10. klo 18 Esteri Mattilal-
la, Marjaniementie 121.

Seurakuntakerho to 22.10. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa ja to 22.10. klo 
13 Kellon srk-kodissa. 
Juttukahvila to 22.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 23.10. klo 19 hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 26.10. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa.
lähetyspiiri ti 27.10. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa. 
Veteraanit ja länsituulen 
koulun 2 C:n oppilaat istut-
tavat kuuset kirkon ympä-
ristöön ke 28.10. klo 11.45.
urkuvartti ke 28.10. klo 

väkerho 3-vuotiaille ja klo 
12.45 kokkikerho. Tiistai-
sin klo 10 päiväkerho 4-v. 
A-ryhmä ja klo 13 sisarus-
ryhmä A-ryhmä. Keskiviik-
koisin klo 12.30 päiväker-
ho 4-v. B-ryhmä. Torstaisin 
klo 10 sisarusryhmä B ja klo 
10 perhekerho srk-talolla. 
Perjantaisin klo 10 päivä-
kerho 5-v. ja kokkikerho B 
klo 12.30.
lapsikuoro: Maanantaisin 
klo 13.15–14 ala-asteikäisil-
le. Laulajia mahtuu mukaan.
kirkkokuoro: Poikkeukselli-
sesti ma 26.10. klo 18.30 srk-
talolla.
Raamattuopetus ti 27.10. 
klo 18.30 srk-talossa. Ennen 
kaikkea tiedoksi 1. Korintto-
laiskirje 15.
keskipäivänkerho ke 28.10. 
klo 12 srk-talossa, Matt. 5:1–
12, vetäjänä Markku.
lumilyhdyn hartaushetki 
ke 28.10. klo 14.30.
Alatemmeksen vanhainko-
din hartaus to 29.10. klo 14.
kirkkoneuvoston kokous 
to 29.10. klo 18 virastossa.
Huom! Seurakunnan lapsi- 
ja nuorisotyöstä kiinnostu-

neet tervetuloa keskustele-
maan pe 30.10. klo 19 srk-
talolle.
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lu I su 25.10. klo 12 Hekka-
la, II Anttila, III Esa Hir-
vasniemi ja seurat klo 17 
ry:llä. Päiväkerho ti 27.10., 
to 29.10. klo 17.30–19 ja ke 
28.10. klo 17–18.30 ry:llä. 
Ompeluseurat ke 28.10. 
klo 19 ry:llä. Rippikou-
lun kodinilta to 29.10. klo 
18.30 Limingan ry:llä.
Diakonia: Lähetämme tä-
näkin syksynä joulupaket-
teja Moldovan ja Roma-
nian lapsille sairaaloihin, 
orpokoteihin, katulapsille 
ja köyhien perheiden lap-
sille. Patmoksen lähetys-
säätiön Joulun Lapsi -ke-
räys vie lahjamme perille. 
Voit osallistua esim. kerää-
mällä oman lahjapakettisi 
tai antamalla jotain yhtei-
siin paketteihin. Yksi lahja 
on kenkälaatikon kokoinen 
ja sisältää esim. paidan, vil-
lasukat, pipon, käsineet, hy-
gieniatuotteita, pienen kä-
sipyyhkeen, värikynät, vä-
rityskirjan / vihkon, karkki-
pussin, pienen pehmolelun. 
Kouluikäisille myös penaa-
lit ja kynät, kumit, teroitti-
met ovat hyviä. Tavaroiden 
ja vaatteiden tulee olla uu-
sia, ei käytettyjä! Marjolta 
saa laatikoita ja ohjeen p. 
045 6381 973 tai toimita vi-
rastoon. Palautus lokakuun 
loppuun mennessä. 

lähetyslounas ja Soili Jakkulan lähtöjuhla 

Sunnuntaina 25.10. jumalanpalveluksen jälkeen seu-
rakuntatalolla. Nautimme afganistanilaista ruokaa 
ja Soili kertoo työstään ja elämästään Keski-Aasias-
sa. Ruoan hinta aikuisilta 6 euroa ja lapsilta 3 euroa. 
Tulot nimikkolähettityölle.

12.15 srk-keskuksen isossa 
salissa, Katri Sippola.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 29.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa.
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n syys-
kokous to 29.10. klo 17.30 
Wirkkulassa.
Perhekerhoja ja päiväker-
hoja ei ole syyslomaviikolla.
Varhaisnuorten kerhoja ei 
ole syyslomaviikolla.
nuorten avoimia ovia ei 
ole syyslomaviikolla.
Rantapohjan alueen kuu-
rojen ja kuulovammaisten 
leiripäivä la 7.11. klo 10–16 
Isollaniemellä. Mukana kuu-
rojen pappi Urpo Luokka-
la. Leiripäivän hinta 10 € si-

sältää mm. ruoan ja kahvit. 
Kuljetaan omilla kyydeillä. 
Ilm. Heli Puuperälle viim. pe 
30.10. p. 040 5898 362.
Omaishoitajien virkis-
tyspäivä ti 3.11. klo 10–15 
Isonniemen leirikeskukses-
sa. Ilm. diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 5472 636 tai 
Helena Seppäselle p. 040 
5819 315 viim. pe 30.10. 
Kuljetus järjestetään tar-
peen mukaan.
Suomen vanhoillislestadio-
laisen rauhanyhdistys ry:n 
seurat la 24.10. klo 15 ja su 
25.10. klo 12 Kellon srk-ko-
dissa.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: Pyhä-
koulut su 25.10. klo 12 Nie-
melällä, J. Paasolla, Hiltusel-
la ja R. Alakärpällä, seurat 
su 25.10. klo 16 hoivaosas-
tolla ja klo 17 ry:llä, rippi-
kouluun lähtevien kodinilta 
ti 27.10. klo 18.30 ry:llä. kel-
lo: Ompeluseurat pe 23.10. 
klo 18.30 Turpelalla, Au-
tionmutka 13, nuortenilta la 
24.10. klo 18 Isollaniemellä, 
pyhäkoulu su 25.10. klo 12 
Leinosella, Käpylänkuja 22 
ja Hirvasniemellä, Kivinie-
men rantatie 48. Jokikylä: 
Pyhäkoulut su 25.10. klo 12 
Asema e. Risto Salin, Asema 
p. Jarno Vänttilä, Keskikylä 
Seppo Rehu, Vänttilänperä 
Juha Kaarivaara, Taipaleen-
kylä Antti Holappa, seurat 
su 25.10. klo 16, seurat hoi-
vaosastolla klo 16, päiväker-

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron joulucd-levyn Riemuisa joulun sanoma 
julkistaminen seurakuntakeskuksessa torstaina 29.10. klo 19.30. Hiljaisuuden retriitti 

27.–29.11. Isonniemen leirikeskuksessa. 
Retriitin ohjaajina toimivat pastori Maria Vähäkan-
gas ja diakonissa Laila Rantakokko. Viikonlopun hin-
ta on 50 €. Ilmoittaudu viimeistään pe 6.11. diakonia-
toimistoon pe klo 9–11 p. 5472 636 tai Laila Rantako-
kolle p. 040 8668 319, laila.rantakokko@evl.fi. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retriittikirje.

Ni ina N ie m e lä

Päiväpiiri ke 28.10. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 29.10. klo 10 

kirkolla.
kirkkokuoro to 29.10. klo 
18.30.

ho ti 27.10. ja ke 28.10. klo 
17.30 ry:llä.
kastettu: Justus Onni El-
meri Sumén, Milla Matilda 
Juntunen, Santtu Paavo Ju-
hani Saarinen, Kati Maaria 

Vesterberg, Hilla Henriikka 
Manninen, Milla Emilia Päk-
kilä, Sofia Anastasia Jänkä-
lä, Konsta Samuli Kropsu, 
Iiris Rebekka Jokela, Neela 
Inga Maria Jämsä, Julia Ka-

tariina Lempiäinen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka Johannes Alakärppä ja 
Minna-Leena Tolonen, Juha 
Petteri Kokko ja Anne Kristii-
na Larinen.

Työntekijöiden numerot
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kirkkoherranviraston auki-
oloajat ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
Ystäväpalveluilta to 22.10. 
klo 18 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Miesten raamattupiiri to 
22.10. klo 18.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Askeleet pe 23.10. klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodissa.
Versot su 25.10. klo 17 kir-
kossa.
Herännäisseurat su 25.10. 
klo 18.30 Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 25.10. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Gospelia ja iltateetä 
nyyttikestien merkeissä. Mu-
kana Tahkokankaan orkeste-
ri. Lapsille pyhäkoulu. 
Palveluryhmän suunnit-
telupalaveri ma 26.10. klo 
12.30 Kirkonkylän seura-
kuntakodin kokoushuo-
neessa. Suunnittelemme 
loppuvuoden tapahtumia. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa: Ma klo 13–14.30, ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Vanhassa pappilassa: Ke ja 

to klo 9.30–11. Kirkonkylän 
srk-kodilla: Ke klo 9.30–11. 
Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa: Ti ja pe klo 9.30–11. 
Kerhoja ei syyslomaviikolla.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 28.10. klo 12 Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa ja  seurakuntapiiri 
to 29.10. klo 12 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Aiheena 
rukous ja rukoileminen.
kirkkokuoro ke 28.10. klo 
18 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Työikäisten naisten raa-

mattupiiri ke 28.10. klo 19 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.
Varttuneet to 29.10. klo 
14.30 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
naisten raamattupiiri to 
29.10. klo 18.30 Kirkonky-
län seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän seurakuntako-
dilla ja pe klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Lisätietoja p. 040 7790 
337. Kuoroja ei syyslomavii-
kolla.
kirkkokuoron myyjäiset pe 

30.10. klo 11–14 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Syyskauden sururyhmä al-
kaa to 29.10. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ryhmä kokoontuu vii-
si kertaa. Sururyhmässä voi 
jakaa omaa suruaan ja saa-
da tukea. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Lee-
na Hintsala p. 040 7790 365 
tai Timo Riihimäki p. 040 
7790 308.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta tiistaisin klo 
10–14 Nordea- talon alaker-
rassa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti, to klo 14–17 ja la 
klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kokki-
kerho ke klo 17.30–19, draa-
ma- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. Kerhoja ei 
syyslomaviikolla.
nuoret: Nuortenillat to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Raamis ke 28.10. klo 17.30 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro tiistaisin klo 

16.30–18 Kempelehallilla. 
Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. Oulu- 
gospel la 31.10. Maata näky-
vissä -festarit 13.–15.11. Tu-
russa. Hinta 55 €. Ilmoittau-
tumiset 29.10. mennessä.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut su 25.10. 
klo 12 Kokkokangas: Mus-
tonen, Köykkyrintie 1. Kes-
kusta-Ollila: Luokkanen, Vi-

hiluodontie 535. Santamäki: 
Tahkola, Kannonkuja 3. Pai-
turi: Pulkkinen J, Eeronpol-
ku 5. Seurat ja julkaisutilai-
suus su 25.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja julkaisuilta su 
25.10. klo 16 ry:llä.
kastetut: Akseli Jaakko Ju-
hani Hautakoski, Casper Lu-
ca Valtteri Tauriainen, Vel-
mu-Elmeri Toninpoika Similä.
kuollut: Eeva Marjatta Haa-
pala s. Pieti 86.

SAnAn 
JA RukOukSEn IlTA 
su 25.10. klo 17 kirkossa.
Mukana Pekka Rehumäki 
ja Versot.

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 28.10. klo 17 Mon-
tin-salissa. Suunnitellaan 
messua, joka pidetään 8.11.
lauluhartaus to 22.10. klo 
14 Jäälin kotiranta, diako-
niapiiri.
Viikkomessu ke 28.10. klo 
14 Jaarankartano.
Raamattupiiri parittomi-
na viikkoina keskiviikkoisin 
klo 18.30 Jäälin seurakun-
takodilla.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 12 

Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 25.10. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa. Ei ko-
koonnu 22.10.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai  Seija Lom-
ma 040 579 3247  ja Jaana 
Kontio (Jääli) 040 579 3248.
Juttunurkka ma 26.10. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 26.10. klo 11–12 Jää-

lin seurakuntakodissa Juttu-
nurkassa. Hinta 2 €.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisryhmä ti 27.10. 
klo 17–18.30 Montin-salissa.
Omaishoitajien ryhmä ke 
28.10. klo 13–14.30 Montin-
salissa. Paletti-projektista 
Eila Silfver vieraana.
Diakoniapiiri ma 26.10. klo 
13 Kolamäen kerhohuo-
neessa.
Eläkeläisten kerho ti 27.10. 
klo 13–14.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Eu-ruoan jako ke 28.10. klo 
9–12, 13–16 ja 17–19 seura-
kuntakeskuksen monitoimi-
salissa.
lähetyspiiri ti 27.10. klo 13 
Vanhan koulun Lähimmäi-

sen tuvalla.
lähetyssihteeri Arja Rajala 
p. p 044 5760 019.
nuoret: Rippikoulujen isos-
hakukaavakkeita saatavana 
kirkkoherranvirastosta ja 
nuorisotyönohjaajilta 30.10. 
mennessä.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. Ei 
viikolla 43.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa . Ei 
viikolla 43.
Esikkoryhmä ti 27.10. klo 10 
Montin-salissa. Ensimmäi-
sen lapsen saaneiden oma 
hetki tavata muita vanhem-
pia ja lapsia kahvikupposen 
ääressä.
Päiväkerhot syyslomalla vii-
kolla 43.
lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ei viikolla 43.
Ilmoittautumiset parkkiin 
maanantaisin ja tiistaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 
835 374 / lastenohjaajat.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
25.10. klo 17 rauhanyhdistys
kastetut: Jesse Olavi Ma-
lo, Dimpho Peppi Helmiina 
Saarinen.
Vihityt: Mikko Paavo Ante-
ro Karjalainen ja Soile Pirit-
ta Pelkonen. Esko Eemil La-
pinlampi ja Leena Aino Ma-
ria Vasarmo. Kari Veikko 
Tapani Väyrynen ja Sanna 
Kristiina Helmipuro.

OMAISHOITAJATYö 

Kiimingin seurakunnassa toimii kaksi omaishoitaja-
ryhmää. Ryhmien tarkoituksena on tarjota vertais-
tukea samassa elämäntilanteessa oleville. Se on tu-
en antamista, saamista sekä samoista asioista pu-
humista luottamuksellisessa ryhmässä. 

Ryhmässä jaetaan omia kokemuksia ja etsitään yh-
dessä keinoja selviytyä arjesta sekä pyritään löytä-
mään iloa omaan elämään raskaasta elämäntilan-
teesta huolimatta. 

Kotona sairasta omaista hoitavien omaisten ryhmä, 
kokoontuu jokaisen kuukauden viimeisenä keski-
viikkona Montin-salissa kello 13–14.30. Psyykkises-
ti sairastuneesta omaisesta huolehtivien omaisryh-
mä kokoontuu joka kuukauden viimeisenä tiistaina 
kello 17–18.30 Montin-salissa. Lisätietoja ryhmistä 
Jaanalta p. 040 5793 248.

kirkkoherranvirasto

Kirkkotie 4 
90900 Kiiminki

Avoinna 
ma-pe 9–16, ke 9–17

p. 040 584 4406
fax (08) 8161 010

 
KAMARIKUORO AIOLOS, 

ORKESTERINA OULUN 

KAMARIORKESTERI JA 

KAPELLIMESTARINA OLLI 

HEIKKILÄ. SOLISTINA 

ANN-SOFIE AILOVUO, 

SOPRAANO. KUORON 

VALMENNUS 

ELINA KÖNÖNEN. 

LIPUT 15 €

31.10. KLO 20 KOKKO-
KANKAAN SEURAKUNTA-
KESKUKSESSA ESITETÄÄN 

JOHN RUTTERIN 
HUIKAISEVAN KAUNIS

The 
Requiem

Eläkeläisten syysretki 
kempeleeseen to 5.11. 
Lähtö Alakylästä klo 
8 ja paluu noin klo 16. 
Retken hinta 13 euroa 
sis. matkat ja ruokai-
lun. Tutustumme Zep-
peliiniin, muun muassa 
kappeliin, Kempeleen 
seurakuntaan ja van-
haan kirkkoon. Tiedus-
telut Seija Lomma 040 
579 3247. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 
30.10. virastoon p. 040 
584 4406. 

kirpputori lähetyspisara 
Avoinna ma-pe klo 9–17. Lähetyspisara on toiminut nyt 
2 vuotta terveystalon tiloissa osoitteessa Tuohimaantie 
12. Lokakuun ajan 3 eurolla vaatteita, asusteita ja teks-
tiilejä niin paljon kuin saat yhteen pussiin mahtumaan. 
2-vuotispäivän kunniaksi marraskuun 2. päivä kirppu-
torilla tarjotaan unelmatorttukahvit. Tervetuloa tutus-
tumaan ja tekemään löytöjä!

w w w.sxc . hu 
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Tupoksen olohuone ke 
28.10. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Ohjelmaa ai-
kuisille, lapset vanhempien 
mukana. Teemana Mitä tä-
nään mielen päällä? Muka-
na Kyllikki ja Eero Väyrynen 
ja diakonissa Maisa Hauta-
mäki.
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta ke 28.10. klo 18 Va-
namossa Tupoksella. Jos 
tarvitset kyytiä ja lisätieto-
ja, soita 044 7521 226.
Diakoniatoimistot (ajanva-
raus keskustelulle tai koti-
käyntipyynnöt): Kirkonky-
lä/kirkkoherranvirasto, dia-
konissa Sinikka Ilmonen p. 
044 7521 226. Tupos/Vana-

mo diakonissa Maisa Hauta-
mäki p. 044 7521 227.
Trumperi Pum iloista mei-
ninkiä, lauluja ja leikke-
jä koko perheelle ke 28.10. 
klo 18–19 seurakuntatalol-
la ja to 29.10. klo 18–19 Tu-
poksen Vanamossa. Tuokio 
sisältää pienen hartauden, 
leikkilauluja ja mukavaa yh-
dessäoloa.
Teemailta: Isän arki ke 
11.11. klo 18 Tupoksen Vana-
mosalissa. Ohjelmassa alus-
tus ja lyhyitä puheenvuoro-
ja, munkkikahvit. Tieduste-
lut Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227.
nuoret: To 22.10. nuortenil-
ta klo 18–20 Kotikolon ylä-

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
28.10. klo 18–20 Rantaky-
län kappelilla. Uudet lau-
lajat, tervetuloa! Tähdet 
to 22.10. ja 29.10. klo 16–17 
seurakuntatalolla.
Maaseutuväen kirkkopy-
hää vietetään su 22.10. klo 
10 alkaen jumalanpalve-
luksella, jonka jälkeen Li-
mingan Maataloustuotta-
jat ja Maa- ja Kotitalousnai-
set tarjoavat ohrapuuroa ja 
puolukkasoppaa sekä kirk-
kokahvit seurakuntatalolla.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutu-
jille ti 27.10. klo 12 vintillä 
pappilan pihapiirissä.
Herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 27.10. klo 18 Vanamon 
ruokasalissa. Kyytiä tarvit-
sevat, yhteys Inkeriin p. 040 
8383 222.
Seurakuntakerho ke 28.10. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Mukana Leena Leppäluoto 
ja diakoni-sosionomi opis-
kelija Teija Luttinen.

kerrassa. Ke 28.10. nuorten 
palveluryhmä vierailee Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Kokoontuminen Kotikololle 
klo 15.15. Ilmoita mukaan-
tulostasi Sinikalle p. 044 
7521 226. Ke 28.10. nuorten 
lähetysvintti klo 17–18.30 
lähetysvintillä. Mukana tal-
viryhmän rippikoululaiset.
Retki Maata näkyvissä -fes-
tareille Turkuun 13.–15.11. 
Retken hinta 60 euroa, sis. 
matkat, liput konsertteihin, 

SAITkO SATOA YlI OMAn TARPEEn? 

Voit lahjoittaa juureksia, perunoita, mehuja ja puo-
lukoita lähetystyön isänpäivälounasta varten. Tuo 
lahjoituksesi lähetysvintille ma 2.11. klo 12–14 tai so-
vi aika Inkerin kanssa p. 040 8383 222. Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 12–14.

kirkkoherranvirasto

Pappilantie 6
91900 Liminka

Avoinna
ma, ti, to ja pe 9–15

ke 9–14 ja 16–18
(08) 5621 200
044 7521 220

fax (08) 5621 235

Hartaus to 22.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Miestenilta pe 23.10. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
laitasaaren kerho ti 27.10. 
klo 12 rukoushuoneella. Rei-
lua kauppaa ja Juuttiputiik-
ki, toiminnanjohtaja Kati 
Hjerp ja Liisa Seppänen. 
Hartaus ti 27.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Liisa Seppänen.
keskipäivänkerho ke 28.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Reilua kauppaa ja Juuttipu-
tiikki, toiminnanjohtaja Kati 
Hjerp ja Liisa Seppänen. 
niittypirtin kerho ke 28.10. 
klo 13.30, Liisa Seppänen, 
Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 28.10. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
lähetysilta ke 28.10. klo 
19 Anna-Lena ja Risto Nilo-
saarella, Rovanite 51, Jouni 
Heikkinen.
Ehtoolliskirkko to 29.10. 

klo 13.30 Mikevan palvelu-
kodeissa, toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.
Hartaus to 29.10. klo 14 Vi-
re kodissa, Pekka Kyllönen.
(Cum) Sanctus In Pacem – 
Pyhäinpäivän tunnelma-
musiikkia to 29.10. klo 19 
kirkossa.
kuorot: Lapsikuoro ke 
28.10. klo 17 ja kirkkokuoro 
ke 28.10. klo 18.30 kirkossa.
lapset ja perheet: Perhe-

kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäinpäivän kirk-
kohetki lapsille ke 28.10. klo 
18 kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava, lapsikuoro. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Laitasaa-

ren kerho ti 27.10. klo 12. 
Reilua kauppaa ja Juuttipu-
tiikki, toiminnanjohtaja Kati 
Hjerp ja Liisa Seppänen. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 22.10. klo 19 veljesil-
ta Koortilassa. Pyhäkoulut 
su 25.10. klo 12: kirkonkylä 
Toppinen, Anttila Syri, Kori-
vaara Kiviahde, Pälli J. Pitkä-

kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

PYHÄINPÄIVÄN KIRKKOHETKI  
LAPSILLE 

KE 28.10. KLO 18 KIRKOSSA 
 

toimittaa Simo Pekka Pekkala 
kanttorina Ossi Kajava 

  lapsikuoro 
lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijät 

 
Kirkkohetken jälkeen lyhtykulkue 

hautausmaalle 
 
 
 
 

(CUM) SANCTUS IN PACEM  
PYHÄINPÄIVÄN TUNNELMAMUSIIKKIA 

 TO 29.10. KLO 19 KIRKOSSA 
 

Anne Pylkkönen, laulu 
Petri Aho, klarinetti 

Antti Kauppila, viulu 
Jaakko Kajava, sello 

Ossi Kajava, urut, piano 
 

Ohjelmassa pyhäinpäivän tunnelmaan sopivia 
klassisia sävellyksiä mm. 

Albinoni: Adagio, Bach: Air, Giulio Caccini: Ave Maria 

w w w.sxc . hu 

nen, Suokylä Tiirola. Klo 14 
seurat terveyskeskuksessa ja 
klo 17 seurat ja julkaisuilta 
ry:llä. Ma 26.10. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Sisarilta pe 23.10. Päivä-
kerho la 24.10. klo 11 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 25.10. klo 12: 
Hyrkki ry:llä, Laitasaari Ih-

me, Kärnäntie 4, Huovila 
Kajava, Ritolantie 81. Seurat 
ja laulutuokio klo 17 ry:llä.
kastettu: Onni Leevi Elme-
ri Näppä.
kuolleet: Terttu Sinikka 
Mäcklin s. Kumpulainen 72, 
Onni Leevi Elmeri Näppä
24 pv.

w w w.sxc . hu 

Tähdet-kuoroon otetaan vielä muutamia laulajia mukaan. Ohjelmisto koostuu eri 
tyylisistä lauluista, kuten virsistä, hengellisistä lauluista ja vanhoista perinteisistä 
koululauluista. Soittimina käytetään koulusoittimia. Kaikki laulamisesta kiinnostu-
neet tytöt ja pojat ovat tervetulleita mukaan.

Harjoitukset torstaisin klo 16–17 Limingan srk-talolla (Pappilantie 6). Mukaan voi 
ilmoittautua kuoroharjoituksen yhteydessä. Kuoroharjoituksia ei ole syyslomavii-
kolla. Lisätietoja antaa Mika Kotkaranta p. 044 7521 234, mika.kotkaranta@evl.fi.  
Tervetuloa mukaan.

Viime kevään kuororetkellä Wasalandian huvipuistoon.

ruokailut ja koulumajoituk-
sen. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset 23.10. mennessä 
Katrille p. 044 7521 236.
Perhekerhot ti 27.10. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 
28.10 klo 9.30–11 Vanamos-
sa. Molemmissa diakonissa 
Sinikka Ilmosen puheenvuo-
ro: Asiaa parisuhteesta.
Partio: Ti 27.10. Hannalla ja 
Jaakolla klo 18.30. Ke 28.10. 
Mafeking 2. Kotikololla kai-
kille yläkouluikäisille partio-

laisille klo 18-20. Partioasu 
ja muistiinpanovälineet. Pe 
30.10. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 15–17. Su 
1.11. kirkkopalvelussa Hukat.
Rauhanyhdistys: Su 25.10. 
klo 11.30 pyhäkoulut ja 
klo 17 sekä klo 18.30 seu-
rat ry:llä. To 29.10. klo 18.30 
alueellinen rippikoulun ko-
dinilta Limingan ry:llä.
kastettu: Rilla Rebekka Il-
marinen, Viivi Raija Ilona 
Pulli.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.10.2009

Pyhäkoulu su 25.10. klo 12–
13 Repussa.
Herännäisseurat su 25.10. 
klo 18.30. Kempeleen seu-
rakuntakodissa, Tiilitie 1, 
Kempele.

Pudasjärven kirkkomu-
siikkiviikko 25.10.–1.11. Vii-
kon ohjelma erillisenä ilmoi-
tuksena.
70-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla su 1.11. srk-ko-
dissa alkaen klo 10 jumalan-
palveluksella. Juhlaan kut-
sutaan heinä-joulukuussa 
1939 syntyneet.

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2

Avoinna
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Virsilaulupiiri ti 27.10. klo 
11 Nauskan kaupan kerho-
tilassa.
Parkkikerho ke 28.10. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 28.10. klo 
10.30–11 Repussa.
Virsilaulupiiri ke 28.10.  
klo 12 Pappilassa.
Hartaus ke 28.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
lähetysilta ke 28.10. klo 18 
toimitalolla.
Seurakuntakerho to 
29.10. klo 11, seurakuntata-
lolla, ruokailu, Päivi Pulkki-
nen, Vesa Äärelä.
Hartaus to 29.10. klo 13 
Kempeleen terveyskeskuk-
sen vuodeosastolla, Vesa 
Äärelä.
Omaishoitajaryhmä toi-
mitalolla ma 2.11. klo 12. 
Pyhäinpäivän sävelharta-
us pe 30.10. klo 20 kirkos-
sa, kuorot, puhe Pekka Kin-
nunen.
Isänpäivälounas su 8.11. 
lähetystyön hyväksi.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat to 22.10. klo 14 
Salonkartanossa. Tutustu-
misilta, julkaisuilta ja seu-
rat su 25.10. klo 16 ry:llä, 
Mauno Linnanmäki. Lau-
luseuroja kodeissa ti 27.10. 
klo 18.30, Karhuojalla: Nie-
mikorvella, Takkisentie 33. 
Pyhäinpäiväseurat la 31.10. 
klo 13 ry:llä, Johannes Lep-
pänen, Jukka Kolmonen, 
seurat ja ehtoollinen klo 17 

Seurakunnan uudet 
nettisivut löytyvät 

osoitteesta www.oulun-
salonseurakunta.fi

Työntekijöitä lomalla

Diakonissa Maija Sivula 
lomalla 19.–26.10. 

Seurakuntapastori 
Minnan Salmi vuosilo-
malla ja opintovapaalla 
28.9.–28.10.

SEuRAkunTAkERHOn RETkI TuIRAAn

to 5.11. klo 12.30–15

Vierailemme Keski-Tuiran eläkeläisten kerhossa.
Tutustuminen Tuiran kirkkoon. 
Yhdessäoloa ja kahvitarjoilu.
Linja-auto lähtee 12.30 Vattukujan virastotalolta

Ilmoittautuminen viimeistään 30.10. kirkkoherranvi-
rastoon p. 5142 700 tai www.oulunsalonseurakunta.fi.

   

 

                                VAPAAEHTOISTEN ILTA  

                                         5.11.  KLO 18–20 

                                          SRK‐TALOLLA  

                                  LUENNOITSIJANA ARTO MIKKOLA  

                                    ”VAPAAEHTOISEN HYVINVOINTI” 

                             ‐ILTAPALA 

                              ILMOITTAUTUMINEN  29.10. MENNESSÄ 

                                           KHRANVIRASTOON  08‐5142700 

 

                         TOIVOMME UUSIA VAPAAEHTOISIA MUKAAN ! 

Pyhäinpäivän iltamusiikki 
Oulunsalon kirkossa 

   Perjantaina 30.10. klo 20
Puhe: Pekka Kinnunen
“Oi Kaanaanmaa” ja muita 
kuorolauluja ja virsiä 
naiskuoro ja lapsikuoro,
johtaa Tuomo Kangas 
säestys Taru Pisto

kirkossa, Keijo Nissilä, Juk-
ka Kolmonen. Pyhäinpäivä-
seurat su 1.11. klo 13 ry:llä, 
Keijo Nissilä, Johannes Lep-
pänen, pyhäinpäiväseurat 
klo 17 ry:llä, Johannes Lep-
pänen, Keijo Nissilä. Laulu-
seuroja kodeissa ti 3.11. klo 

18.30, Karhuojalla: Hau-
kipuro Aimo, Kaverikuja. 
Varttuneitten kerho ke 4.11. 
klo 12 ry:llä. Myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu 
pe 6.11. klo 17 ry:llä, Myyjäi-
set klo 18.30 ry:llä, nuorte-
nilta klo 20 ry:llä, Ihmette-

lähetystalkooilta ma 
26.10. klo 18 Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa.
kirpputori ke 28.10. klo 
10–13 talkootuvassa. 
Ystävän kammari ti 27.10. 
klo 12–14. Laulamme mieli-
virsiä.
kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro ti 27.10. klo 17.45.

Rönö pe 23.10. klo 18–22.
Virsi- ja veisukaraoke pe 
30.10. klo 18 srk-kodissa. Rip-
pikoululainen saa tästä Muu 
käynti -merkinnän. Kahvit.
Perhekerhoa ei ole ma 
26.10. srk-kodissa lastenoh-
jaajien koulutuspäivän ta-
kia. Perhekerho to 29.10. 
srk-kodissa klo 10–13.
Petäjärinteen perheker-
ho ke 28.10. klo 10, vierai-
lee Sarakylän kappelissa.
lapsiparkki ke 28.10. klo 
10–13 srk-kodissa.
Muskari ma 26.10. klo 
16.30–17.15 srk-kodissa.
koillismaan näkövam-
maisten leiripäivä Kuusa-
mossa Soivion leirikeskuk-
sessa ke 28.10. Lähtö Pudas-
järven srk-kodilta klo 7.30, 
paluu noin klo 19.30 samaan 
paikkaan. Omavastuu 15 € / 
henkilö sisältää matkan, oh-
jelman ja ruokailun. Lähtijöi-
tä pitää olla vähintään 10. 
Ilm. viim. ma 26.10. khranvi-
rastoon p. 08 8823 100. Lisä-
tietoja Henna Savilammelta 
p. 0400 866 480. 
koillismaan kuulovam-
maisten virkistyspäivä 
Pudasjärvellä ke 25.11. Aloi-
tamme klo 11 Pudasjärven 
kirkossa. Tutustumme uu-
siin urkuihin ja kuulemme 
urkumusiikkia. Ruokailu ja 
ohjelmaa klo 12 srk-kodis-
sa. Lähtökahvit klo 14. Liik-
kuminen omin kyydein. Ilm. 
viim. ma 16.11. khranviras-
toon p. 08 8823 100.

PuDASJÄRVEn kIRkkOMuSIIkkIVIIkkO
25.10.–1.11.

Su 25.10.  klo 10 Jumalanpalvelus  seurakuntakoti 
  Nuorisokuoro
 klo 14 konsertti kirkko
  heikki Rainio, laulu ohjelma 10 €
  kalevi kiviniemi, urut 

Ma 26.10. klo 19 kansalaisopiston oppilaiden konsertti seurakuntakoti

Ti 27.10. klo 19 Virsi-ilta Sarakylän kappeli
    kolehti lähetystyölle

ke 28.10.  klo 19 konsertti kirkko
  Niilo Rauhala, lausunta 
  Pudasjärven kirkkokuoro 
  Nuorisokuoro

To 29.10. klo 19 konsertti kirkko
  Sinikka Illikainen, panhuilu ohjelma 5 €
  Markku Jaakkola, urut   

Pe 30.10. klo 18 Virsi- ja veisukaraoke seurakuntakoti 
  kahvit

la 31.10.  klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti 
 klo 10 Jumalanpalvelus Sarakylän kappeli
              Sarakylän kappelikuoro
 klo 16 lasten pyhäinpäivän hartaus kirkko
  Lapsikuoro
 klo 19 pyhäinpäivän iltakirkko kirkko
  kirkkokuoro

Su 1.11. klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti
  Vox Margarita
 klo 14 hyväntekeväisyyskonsertti kirkko, ohjelma 10 € 
  Jorma Hynninen, laulu 
  Esa Ruuttunen, laulu
  Hannu Niemelä, laulu
  Tapio Tiitu, urut

HYVÄn MIElEn RETkI POSIOllE   
To 26.11. taivalkoskelaisille ja pudasjärveläisille 

8.00  Lähtö Pudasjärven seurakuntatalon pihalta
9.00 Saapuminen Taivalkosken seurakuntatalon 
 pihalle, johon Taivalkosken lähtijät kokoontuvat
 – Matkalla lauletaan virsikaraokea
 – Hartaus, Juha Kukkurainen Pudasjärven srk
11.00 Posiolla Kemijärven tien varressa koiratarha, 
 koiravaljakkoajelua
 – Kotakahvit ja makkarat 
 – Koiravaljakkoajelua omakustannehintaan 
 10 –15 € / hlö 
13.30 Ruokailu Posion seurakuntatalolla
14.30 Pentik-tutustuminen, shoppailua
15.30 Kotiin päin
 Taivalkoskella ollaan noin klo 17 ja 
 Pudasjärvellä ollaan noin klo 18.
Ilmoittautuminen viimeistään to 18.11. ruokailua ja linja-
autokyyditystä varten. Maksimissaan 50 lähtijää ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Mainitse erityisruokavaliosi. 

Pudasjärveläiset ilmoittautuvat Osvittaan Asmo Her-
valle p. 040 5874 078 tai Seija Pertulle MTT:hen p. 0400 
767 143. Taivalkoskelaiset ilmoittauvat Kaija Kauhaselle 
MTT:hen p. 0400 893 331 tai Anja Hiltuselle seurakuntaan 
p. 040 7536 365.

Lisätietoja retkestä tarvittaessa edellä mainituilta. Oma-
vastuu 15 €, sisältää ruuan, matkat ja koiravaljakko-ajelun 
jokainen maksaa itse. Tervetuloa kaamostelemaan yhtei-
selle retkelle!

Diakoniatyön päivystys 
ja ajanvarausaika ma klo 
9–11. Henna Savilampi p. 
0400 866 480 ja Marja-Liisa 

Kuosa p. 040 5396 402.
Rauhanyhdistykset: Jul-
kaisuilta su 25.10. klo 17 Ku-
renalan ry:llä. 

kuollut: Eero Antero As-
mundi 77, Kaisa Amanda 
Neuvonen 75, Rauno Olavi 
Keskimäinen 52.

len Luojan töitä, Erkki Ala-
saarela.
Salonpään ry: Julkaisu-
tilaisuus ja iltahartaus su 

25.10. klo 16 ry:llä.
kastetut: Veikka Petteri 
Lahtinen, Emma Elena An-
nikantytär Parviainen.
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Messu su 25.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Heik-
ki Lumiaho. Vietetään Maaseutuväen kirkkopyhää. Kirkkokahvit seurakuntatalolla.

E l s i  H u t t u n e n

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

kESTIlÄ
Aviopuolisoiden virkis-
tysilta pe 23.10. klo 19 
ry:llä, alustus Kalle Laiva-
maa. Nuortenilta la 24.10. 
klo 19.30 ry:llä. Seurat su 
25.10. klo 19 ry:llä, Pentti 
Kopperoinen.
kirkkokuoro ti 27.10. klo 
19 srk-kodissa. 
Julkaisuilta to 29.10. klo 19 
ry:llä.
kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, perhekerho to 29.10. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa.
Seurakuntakerho pe 
30.10. klo 10 srk-kodissa. 
kuollut: Vilho Esaias 
Lappeteläinen 81. 

PIIPPOlA
Veteraanikuoro ma 26.10. 
klo 11 srk-kodissa.  
Seurakuntakerho ti 27.10. 
klo 12 Väinölässä. 
Varhaisnuorten kerho ma 
klo 16 srk-kodissa. 
kastettu: Veeti Onni Mati-
as Ikola.

Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 22.10. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 22.10. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa ja klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Ehtoollishartaus pe 23.10. 
klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 27.10. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus su 25.10. 
klo 14.30 vuodeosastolla.  
Perhekerho ma 26.10. klo 
10 kerhohuoneessa. 
kodinsiunaaminen ja 
seurat ti 27.10. klo 19 Mai-
ja-Liisa Yliklaavulla, Kasken-
peräntie 15.
Pyhäkoulua ti 27.10. klo 
9.15 esikoulussa ja klo 9.45
päiväkodissa.
Seurakuntakerho ke 
28.10. klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 28.10. klo 

Seurakuntatapahtuma kaikille

Su 25.10. Piippolassa
Messu klo 10 kirkossa, saarnaa teologian maisteri Riit-
ta Lemmetyinen. Ruokailu ja päivätilaisuus srk-kodis-
sa. Raamattutunti aiheesta Ahtaasta uskosta avaram-
malle, Riitta Lemmetyinen. Mukana Vakkaset-kuoro.

nAISTEn PÄIVÄ
Minäkö Jumalan kuva?

La 24.10. klo 13–17 
Piippolan srk-kodissa

Sydänkaari-dialogi, Virpi 
Marjomaa-Rajamäki ja 
Tuulikki Tuovinen. 
Luento aiheesta Matkal-
la itseni luo – Matkalla 
Jumalan luo, teol. maist. 
Riitta Lemmetyinen.

Musiikkia, Pekka Kyösti-
lä ja Timo Ylikoski.

 

KIRKKOKONSERTTI

PIIPPOLAN KIRKOSSA 
 LA 24.10.2009 KLO 19.00 

HEIKKI RAINIO, TENORI 
KALEVI KIVINIEMI, URUT 

Perhekerhot

Tiistaisin klo 10–12 
Temmeksen 
seurakuntatalolla

Keskiviikkoisin klo 13–15 
Murron kerhotalossa, 
Kauttaranta 12 A 2

Torstaisin klo 10–12 
Tyrnävän 
seurakuntatalolla

Torstaisin klo 13–15 
Tyrnävän 
seurakuntatalolla

Nuorten palveluryhmä NuoPa kokoontuu  
ke 28.10. klo 15.30 seurakuntatalon takkahuoneessa. 

Tervetuloa mukaan kaikki jo mukana olevat ja muutkin nuoret, 
 jotka haluatte auttaa tyrnäväläisiä ihmisiä heidän arjessaan. 
 Lisätietoja: Salme Kinnunen p. 044 7372 631. 

TEMMES
Hartaus pe 23.10. klo 11 
Eläkeliiton kerhossa. 
Raamattu- ja tuumailu-
piiri RaaTuu su 25.10. klo 
16 Temmeksen srk-talolla. 
Hartaus to 29.10. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. 
Siivoustalkoot to 29.10. 
klo 10 Temmeksen hauta-
usmaalla. Ruokailu.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 25.10. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Pyhäin-
päivän kirkkolauluilta pe 
30.10. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja julkaisuilta su 25.10. 
klo 16 ry:llä.
kastettu: Jenna Inkeri 
Heiskari.

Siikalatvan yrittäjien kirkkopyhä 1.11.

Messu klo 10 Pyhännän kirkossa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit, vapaata yhdessäoloa ja seurustelua 
Pyhännän Ala-asteen ruokasalissa. Tilaisuus on tar-
koitettu kaikille Siikalatvan yrittäjille. Tervetuloa!

 

13.30 srk-talossa. 
Raamis to 29.10. klo 18 srk-
talossa. 

PYHÄnTÄ
Virsihetki to 22.10. klo 10 
Nestorissa. 
Mll:n perhekahvila ti 
27.10. klo 10 kerhotilassa. 
Eläkeliiton syyskokous ke 
28.10. klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 28.10. klo 
18 Sydänmetsällä. 
Pyhäkoulu to 29.10 klo 9.15 
päiväkodissa.

Omaishoitajatapahtuma 
to 29.10. klo 11 srk-talossa. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to (ei 
22.9.) klo 16.30, kirkkokuo-
ro to klo 18 ja nuorisokuo-
ro pe (ei 23.9.) klo 17.30 srk-
talossa. 
kerhot: Perhekerho to 
22.10. klo 11, päiväkerho 
ma klo 10 ja varhaisnuor-
tenkerho ma klo 15 kerho-
tilassa sekä ke klo 17 Tavas-
tkengällä. 

RAnTSIlA
Ompeluseurat pe 23.10. 
klo 19 ja julkaisupäivä su 25. 
klo 12.30 ry:llä. 
Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa.
Eu-ruuan jako to 29.10. klo 
11–13 Rantsilan pappilassa. 
Ruoka on tarkoitettu vähä-
varaisille henkilöille.
lapsikuoro ke klo 15 srk-
talossa ja pe klo 13 Hovin 
koululla.  
kerhot: Pallerokerho ma 
26.10. klo 10 liikuntahallil-
la. Hovin Nuput ke klo 10 
Hovin koululla, Pikkunuput 
to klo 12 ja Isot Nuput ti klo 
10 Nuppulassa. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 Nuppulas-
sa, Mankilan varhaisnuoret 
ti klo 14.30, Hovin varhais-
nuoret ke 1 ryhmä klo 12.15 
ja II ryhmä klo 14.15.
kastettu: Tony Johan Iisak 
Lampela.
kuollut: Kalevi Ales Värt-
tö 87. 
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Pekka Homanen

Minä ja lapset 
Oulun kaupunginkirjaston 
pääkirjaston näyttelytila 

13.10.–1.11.

Lapsi kohtaa aikuisten maailman
Lähipiirissä syntyneet lapset 
ja traagiset kuvat eri puolilla 
maapalloa tapahtuneista kon-
flikteista saivat oululaisen tai-
teilija Pekka Homasen tunteet 
pintaan. Asiaa purkaessa syntyi 
maalaussarja, jossa lapset tar-
kastelevat sodan tapahtumia 
etäännytettyinä kokemuksina. 
Taiteilijan mukaan töissä ovat 
vastakkain pieni lapsi ja suuri 
julma maailma.
Oulussa työskentelevää erityis-
luokanopettaja Mikko Nissistä 
töiden aiheet tulevat lähelle mo-
nellakin tasolla.

– Joissain töissä näkyy lapsis-
sa oleva ahdistus, toisissa valoi-
suus ja ilo, hän kuvailee. 

yllättämään. Uutisten kuvama-
teriaali ja esitystapa ovat raais-
tuneet hänen omaan lapsuusai-
kaansa verrattuna.

Näyttelyn töistä Understan-
ding tulee Nissistä lähelle var-
sinkin koulutustaustaa vasten 
tarkasteltuna.

– Mieleen tulevat luennot 
varhaisesta vuorovaikutuk-
sesta ja sen merkityksestä ke-
hittymiseen ja tunne-elämän 
häiriöihin, hän sanoo. 

Seinälleen hän ei koko teosta 
ottaisi, mutta osia kokonaisuu-
desta kyllä. Omaa silmää miel-
lyttäneiden osien ampumistee-
man Nissinen havaitsee vasta 
tarkemman katsomisen jälkeen.

Homasen työt kohtaavat 
Nissisen mielestä hyvin arki-
todellisuuden. Samoja teemoja 
hän näkee ja ajattelee omassa 
arjessa ja elämässä. Myös lap-
sissa yhä olevan viattomuuden 
työt tavoittavat hänen mieles-
tään hyvin.

lapsien saaminen 
muuttaa maailmankuvaa
– Lapsien saaminen vaikuttaa 
siihen, miten näkee asiat ja elä-
män, sanoo Nissinen. 

Pienten lasten vanhempana 
hänen ei ole vielä tarvinnut pii-
lotella lööppejä, mutta heti Pik-
ku Kakkosen jälkeen tulevat il-
tauutiset saattavat joskus päästä 

eikö kelpaa enkeliksi?
Homaselle töiden nimeäminen 
on tärkeä osa työskentelyproses-
sia. Mikään tulkinta ei kuiten-
kaan ole tekijän mielestä vää-
rä. Nissinen katsoo teokset en-
sin ilman töiden nimiä ja läh-
tee uusintakierrokselle nimien 
kanssa. Ensimmäisellä katse-
lukerralla huomion kiinnittää 
työ, jossa alaston lapsi istuu. Se-
län takana on jotain.

– Onko takana tyyny vai sii-
vet? Aika lohduton, jos ne ovat sii-
vet. Jos taas se on tyyny ja hiukset 
ovat märät, se viittaisi lauantai-il-
taan saunan jälkeen, hän miettii. 

Kun teoksen nimeksi selviää 
Too Heavy for an Angel, toteaa 

Nissinen, että eivätkö enkeliksi 
kaikki ole sopivia. Siivet mieti-
tyttävät yhä – tyynyksi hän ne 
mieluummin mieltäisi.

Miss Young World saa en-
sin Nissisen nauramaan – tyt-
tö peilailevine asentoineen ja 
ilmeineen menee niin kovasti 
tyttöjuttujen puolelle.

– Mutta tarvitseeko noin 
neljävuotiaan olla missi? Eikö 
se riitä, että on lapsi?

Teos pistää hänen mukaan-
sa miettimään, vaaditaanko 
lapselta liikaa aikuisuutta liian 
varhain: lapsen työtä on kui-
tenkin ensisijaisesti leikki.

päiVi MäkiNeN

A nn i  K innu n e n

Erityisluokanopettaja Mikko Nissistä Pekka Homasen lapsiaiheiset ja monitulkintaiset työt puhuttelivat.

Lukunurkka

Jouni Hynynen: 
Mies katoaa.
Like 2009

Jäljettömiin
”Ei oikeaa onnellisuutta ole / se on vain tila jonka 
odottaa pian päättyvän / suhtaudumme elämään 
kuin äiti joka huolehtii aina liikaa / odottaa jatku-
vasti lapsensa seuraavaa onnettomuutta / Entäpä jos 
mitään ei tapahdukaan?”

Näin kirjoittaa Jouni Hynynen uudessa runokir-
jassaan ihmiselosta, miehen elämästä, noidankehäs-
tä.  Jouni Hynysen säkeissä leimuavat rakkaus ja viha, 
raakuus ja hellyys, etsiminen ja löytäminen, itsensä 
paljastaminen ja itsensä kätkeminen. Jouni Hynynen 
tilittää kirjassaan suhdettaan julkisuuteen aina kirjan 
kansikuvaa myöten.

Jouni Hynynen tarkastelee elämää monen roolin 
kautta: miehen, isän, aviopuolison, muusikon, ko-
kijan ja näkijän silmin. Voiko parisuhteen puristaa 
kauniimmin pariin sanaan kuin ”koko elämäni: hi-
moa sinuun eikä se vähene sitä tyydyttämällä”. Tai 
rehellisyyden kipeyden säkein ”kävely hotellihuoneen 
poikki kestää vuosia / kohtaan vessan peilistä ruman, 
väsyneen miehen / mihin hävisi poikamainen hymy? 
/ mihin hävisi silmistä ilo?”. 

Runot puhuttelevat monella tasolla ja eri tavalla, 

ne pursuavat taistelua, raivoa, kirosäkeitä, ilonsäteitä, 
tyytymättömyyttä. Toisaalta ne piirtävät esiin noin 
40-vuotiaan miehen maailmankuvaa ja ajatusmaa-
ilmaa sellaisena kuin se on, näkyvänä ja ihon alla. 

Kaikkien ristiriitojen, avuttomuuden ja pelkojen-
kin keskellä pysähdytään miettimään: ”Yksi pitkä-
perjantai muka korvasi kaikki syntimme jotka olim-
me siihen saakka tehneet / kuinka kauan Jeesuksen 
pitäisi riippua ristillä nyt?”.

Mies katoaa -kirjan kauneimmassa runossa tode-
taan: ”Venyttelet juuri heränneenä / kehräät, kun si-
litän sinua / Istut lehden päällä kun yritän lukea sitä 
/ herätät minut keskellä yötä ja vaadit huomiota juu-
ri silloin kuin sinulle sopii / Osaat raapia ja raavitkin 
sydämeni verille”. 

Runo on kirjoitettu luettavaksi, ääneen niin että 
se saa siivet ja juuret. Merkitykset avautuvat hiljal-
leen, jokaiselle erikseen ja omalla tavallaan. Mies ka-
toaa -kirja on rakennettu monisäkeisellä tavalla si-
vujen alareunassa jatkuvalle minä vihaan -tarinal-
le ja runoille. 

Harkittu kokonaisuus sihisee ja kirpaisee, hiljen-

tää ja osuu maaliinsa: ”Olen kolmekymmentäkah-
deksan / en jaksa puhua ihmisten kanssa / en jaksa 
mielistellä ketään / enkä jaksa ylistää naisen kauneut-
ta vaikka hän kaunis olisikin”.

Juha VähäkaNGaS


