
Seurakuntalehti      102. vuosikerta      No 36     5.11.2009

Ja
an

i 
Fö

h
r

Kaukaa kotiin
Sivut 12–13



2    Nro 36      5.11.2009

Vajaa vuosi sitten luottamushenkilöiden 

aloitteesta käynnistynyt selvitystyö Oulun 

seurakuntarakenteesta on päättynyt. Tätä 

tehtävää varten asetettiin ohjausryhmä, joka kut-

sui selvitysmiehiksi Juha Kauppisen ja Pentti Lam-

pisen. Joukko teki selvitysten kimpussa suuren työn 

ja sai aikaan tuloksia.

Ohjausryhmä pääsi työnsä päätteeksi äänes-

tämään, mitä mallia se kannattaa. Yhden äänen 

enemmistöllä ryhmä asettui yhden seurakunnan 

mallin kannalle.

Täpärää tulosta ei kannata jäädä päivittelemään. 

Tiukkakin äänestys on aina parempi ja demokraat-

tisempi ratkaisutapa kuin näennäinen yksimielisyys.

Huomionarvoista on, että ohjausryhmässä 

vähemmistöön jääneet seurakuntayhtymämallin 

kannattajat eivät puolla nykyistä yhtymää vaan 

vaativat siihen uudistuksia. Nollavaihtoehto ei ole 

kenenkään suosiossa.

Kahden eri mallin pohtiminen siirtyy nyt seura-

kuntien varsinaisten luottamuselinten tehtäväksi. 

Todennäköisesti kovin vääntö asian ympärillä on 

vasta alkamassa.

Kun Oulun neljä seurakuntaa aikanaan arvioi-

vat, millaisen hallinnon avulla seurakuntalaisten 

tarpeisiin tulevaisuudessa voidaan parhaiten vas-

tata, on harkinta tehtävä maltillisesti ja huolelli-

sesti perustellen. Minkäänlainen poliittinen peli 

tai viivytystaktiikka ei siinä tilanteessa ole seura-

kuntalaisten etu.

Samalla kannattaa miettiä, minkälaisen kuvan 

menettelytavoilla sekä esiintymisillä voi välittää 

naapurikunnille ja -seurakunnille, jotka nekin miet-

tivät omien rajojensa tulevaisuutta.

Monia asioita on vielä ratkaistava ennen lopul-

lisia päätöksiä. Esimerkiksi jos yhden seurakunnan 

malli toteutuu vuonna 2012, on tärkeätä päättää 

sitä ennen, mikä on seurakuntien työntekijöiden 

asema rajojen poistuessa. Kuntaliitoksissa työnte-

kijöille taataan viiden vuoden työsuhdeturva. Seu-

rakunnilla tällaista automaattia ei ole, vaikka ne 

ovat julkisyhteisöjä.

Ohjausryhmä on selvitystyöllään antanut vasta-

uksia moniin kysymyksiin, mutta samalla on nous-

sut esiin uusia. Kun lopullisten ratkaisujen aika 

koittaa, päättäjien pitää tietää tarkasti, mistä ovat 

päättämässä.

Valitaanpa Oulussa mikä tie tahansa eräs asia ei 

näillä päätöksillä miksikään muutu. Evankelis-lute-

rilainen kirkko on edelleen byrokraattinen ja hal-

linnollisesti omituinen ilmestys maan päällä. Sen 

rakenteista ei tavallinen jäsen saa selvyyttä, oli seu-

rakuntia Oulussa yksi tai neljä.

Aatoksia

Päättäjät pääsevät vihdoin käsiksi

Isät meidän
Nelivuotias poikamme pohtii suku-
puoleen liittyviä kysymyksiä. Isä on 
idoli, johon hän haluaa samaistua pi-
samia myöten. Isona hänestä tulee isi 
ja hän saa samanlaisen tyttövauvan 
kuin isilläkin on.

Pojalle isä on tärkeä, mutta niin 
on tytöllekin. Kasvoin itse rakasta-
van isän kannustavan ja hyväksy-
vän katseen alla. Sydämeni hypäh-
tää ilosta, kun näen saman katseen 
mieheni silmissä hänen katsoessaan 
pikkuisiamme.

Asumme tällä hetkellä maassa, 
jossa perhe, vanhemmuus ja lapsuus 
ymmärretään kovin toisin, kuin Suo-
messa. Lähiperheeseen kuuluu yleen-
sä monta polvea: isovanhempi (yleen-
sä mummo), tämän lapset (yleensä 
tyttäret) ja liuta lapsenlapsia. Serk-
kuja kutsutaan sisaruksiksi, tätejä ja 
setiä äideiksi ja isiksi. Biologinen isä 
ei usein ole kuvioissa.

Koko kylä kasvattaa -periaate voi 
näyttää ideaalilta. Mutta usein laa-
jennetuissa perheissä on myös laajat 
ongelmat. Sisarusten välinen eripura 
voi ulottua sukupolvesta toiseen. Las-
ten ja lastenlasten joukossa on suo-
sikkeja, joille riittää syliä ja ruokaa. 
Lapsipuolen asemaan saattaa joutua 
verisukulainenkin. Hiv-tartunta voi 
johtaa perheyhteyden ulkopuolelle 
sulkemiseen.

Lapsia saadaan nuorina ja yleen-
sä vauva jää äidin vastuulle. Nuor-
ten naisten elämä voi kuitenkin jat-
kua opiskelun tai työn suhteen ennal-
laan, sillä perinteisesti lapset jätetään 
hoitoon äideille, isoäideille tai tädeil-
le. Nuoret äidit saattavat tavata lapsi-
aan vain muutaman kerran vuodessa, 
jos kotikylä on kaukana työ- tai opis-
kelupaikkakunnalta. Isät eivät välttä-
mättä näe lapsiaan koskaan.

Maailmassa on miljoonia lapsia, 
jotka elävät erossa vanhemmistaan. 
Länsimainen mieli miettii lapsen oi-
keuksien toteutumista ja kiintymys-
suhteen muodostumista. Toki terve 
kiintymyssuhde voi muodostua ra-
kastavan ja huolehtivan sukulaisen 
huomassa, mutta toisinkin voi käy-
dä. Isoäiti voi olla uupunut ja hoitajat 
vaihtua tiheään, lapsi voi joutua fyy-
sisen tai taloudellisen hyväksikäytön 
kohteeksi.

Unicefin Ole hetken äiti -kampan-
ja herätteli pohtimaan vanhemmuut-
ta, vastuuta ja huolenpitoa. Kampan-
jaa kritisoitiin, koska sen nimessä ei 
mainittu toista lapselle tärkeää van-
hempaa, isää.

Puolustuspuheen mukaan äitiys ei 
ole vain biologiaa, vaan sukupuoles-
ta riippumaton mielentila. ”Äitiys on 
yleisinhimillinen tunnetila ja asen-
ne, jossa keskeistä on aikuisen halu 
kantaa huolta lapsesta.” Minulle, var-
sinaiselle isän tytölle, selitys kelpaa. 
Myös adoptioäitinä ymmärsin point-
sin: vanhemmuus on enemmän kuin 
biologiaa eikä pelkkä biologia takaa 
vanhemmuutta.

Siunattua isänpäivää!

Satu SaariNeN
Kirjoittaja on virkavapaata 

perheensä kanssa Botswanassa viettävä 
Karjasillan seurakunnan kappalainen

5.11.2009

Raamatun vero-opit 
käytäntöön
”Raamatun mukaan keisari Augustus 
laittoi koko maailman verolle. Ja kaikki 
menivät verolle pantaviksi, kukin omaan 
kaupunkiinsa. Jos siirtyisimme raama-
tulliseen veronkantoon, ja kukin mak-
saisi veronsa sille paikkakunnalle, missä 
on syntynyt, se merkitsisi vallankumous-
ta. Rajaseutu ja Lapin kunnat nousisivat 
sellaiseen loistoon, että Helsinkiin eivät 
jäisi kuin paljasjalkaiset stadilaiset.

Suomi asutettaisiin jälleen Hangosta 
Inariin, ja onhan maaseudulla terveelli-
sempää asua kuin Helsingin Mannerhei-
mintiellä. Arkkipiispa Jukka Paarma voi-
si edistää raamatullista sanomaa.”

Matti Pitko
Aamulehdessä 3. marraskuuta

Yksityinen valuu 
julkiseksi
”Vanhuuden ja kuoleman pornografia on 
uutta. Ennen saksalaissotilaat näppäili-
vät valokuvia hirttämistään juutalaisis-
ta. Nyt lehtimiehet kuvaavat sairaalois-
sa ja jakelevat nuhteita omaisille ja lääkä-
reille. Millä oikeudella ja millä ammatti-
taidolla, sitä ei kerrota.
Kuolevaa haastatellaan sairaalassa, vaik-
ka tämä ei olisi tajuissaan, tai pyyde-
tään keskustelemaan julkaisuoikeuksis-
ta, vaikka tämä ei ymmärtäisi puhetta.
Pelkään, että tämä uusi käytäntö on yleis-
tynyt näin nopeasti poliitikkojen metsäs-
tämisen takia. Myös laki sallii sen, että 
julkisessa luottamustehtävässä olevan 
toimia on voitava arvostella. Vaivihkaa 
tuo poikkeus on ulotettu koskemaan ke-
tä tahansa.”

Hovioikeudenneuvos Jukka Kemppinen
Askel-lehdessä 11/2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Jyväskylässä on eletty kohta vuo-
si kolmen seurakunnan yhteen-
liittymisen jälkeen. Vuoden 2009 
alussa kuntaliitoksen seurauk-
sena Jyväskylän kaupunkiseu-
rakunta, Jyväskylän maaseura-
kunta ja Korpilahden seurakun-
ta lakkautettiin ja niistä tuli Jy-
väskylän seurakunta. Se koostuu 
yhdeksästä toiminnallisesti itse-
näisestä alueseurakunnasta.

Yhteisen seurakuntapalvelun 
johtajan, Jyväskylän maaseura-
kunnan entisen kirkkoherran Ar-
to Viitalan ei ole tarvinnut vuo-
den aikana harrastaa jälkiviisaut-
ta haikailemalla yhtymän perään.

Mennyt vuosi on ollut Viita-

Yhtymän tilalle 
ehdotetaan Oulussa 
yhtä seurakuntaa. 
Tarkoituksena on 
keventää nykyistä 
hallintoa ja tehostaa 
johtamista. 

Oulussa on tulevaisuudes-
sa seurakuntayhtymän 
sijasta yksi seurakun-
ta, mikäli yhtymän seu-

rakuntarakenneselvityksen oh-
jausryhmän esitys toteutuu. Toi-
sena selvittelijänä toiminut TT 
Juha Kauppinen perustelee yh-
den seurakunnan paremmuutta 
muun muassa nykyistä keveäm-
mällä hallinnolla ja tehokkaam-
malla johdolla.

– Yksikkö, jolla on yksi joh-
to, taipuu helpommin muutok-
siin kuin monien yksiköiden ja 
useamman johtajan muodosta-
ma yhtymä.

Ohjausryhmän mukaan yk-
si seurakunta pystyy myös pal-
velemaan seurakuntalaisia aiem-
paa tasapuolisemmin riippumat-
ta heidän asuinpaikastaan.

Kauppinen korostaa kuiten-
kin, ettei asetelma kahden mallin 
välillä ole mustavalkoinen: tule-
vaisuuden haasteet seurakunnil-
le pystyttäisiin kohtaamaan myös 
yhtymässä, jos sitä jalostettaisiin 
eli esimerkiksi hallinnon moni-
portaisuutta vähennettäisiin. 

Seurakuntia koettelevia muu-
toksia ovat muun muassa kunta-
liitokset ja verotulojen menetys. 

Oulusta maailman suurin 
luterilainen seurakunta?

Kirkon tutkimuskeskus on ar-
vioinut, että kirkon jäsenmäärä 
saattaa laskea vuoteen 2020 men-
nessä peräti 50–60 prosenttiin.

Jos Oulu on tulevaisuudes-
sa yksi seurakunta, se ohittaa Jy-
väskylän seurakunnan maailman 
suurimpana luterilaisena seura-
kuntana. Jyväskylän seurakun-
nassa on jäseniä noin 99 000, Ou-
lussa noin 111 000.

Lähikirkko ei ole 
välttämättä lähin kirkko
Jos Oulussa on tulevaisuudessa 
vain yksi seurakunta, kaupun-
kiin syntyy lähikirkkoja ja mah-
dollisesti myös kappeliseurakun-
tia. Lähikirkon voivat muodostaa 
esimerkiksi Karjasillan, Höyh-
tyän ja Kaukovainion alueet tai 
Tuiran ja Koskelan alueet. 

Seurakuntalaisen lähikirkko 
voi olla myös se, minne hän hen-
kisesti kokee kuuluvansa.

Kappeliseurakunta on fyysises-
ti kaukana Oulusta, väestöltään 
pieni ja luonteeltaan maalaismai-
nen, kuten esimerkiksi Yli-Ii.

Juha Kauppinen muistuttaa, 
että seurakuntayhtymässä viime 
keväänä tehdyn yhteisökuvatut-
kimuksen mukaan Oulu muo-
dostaa käytännössä jo nyt yhte-
näisen alueen seurakuntalaisten 
mielikuvissa. Ihmiset liikkuvat 
sujuvasti kirkollisissa tapahtu-
missa kaupungin sisällä seura-
kuntarajoja ylittäen.

Myös ohjausryhmässä yhty-
mämallin kannalla olevat tote-
sivat selvitystyön päätteeksi, hie-
man yllättäen, että joka tapauk-

sessa ”pitkällä aikavälillä yhty-
mässä valmistaudutaan toimi-
maan yhtenä yksikkönä”.

 
Oulun ratkaisua 
seurataan etelässä
Vuoden kestäneen selvitystyön 
aikana ohjausryhmässä on kuul-
tu asiasta muun muassa yhtymän 
työntekijöitä, luottamushenki-
löitä ja myös Oulun kaupungin 
kanssa liitosneuvotteluja käyvien 
kuntien seurakuntien edustajia. 

Myös Oulun piispa Samuel 
Salmi kertoi aiemmin lokakuus-
sa kannattavansa yhden seura-
kunnan mallia.

Seuraavaksi tulevaisuuden 
hallintomallia käsitellään mar-
raskuussa Oulun yhteisessä kirk-

koneuvostossa. Myös seurakun-
taneuvostot, tuomiokapituli ja 
piispa voivat vielä vaikuttaa rat-
kaisuun. 

Lopullisen päätöksen yhden 
seurakunnan ja yhtymän välillä 
tekee kirkkohallitus.

Juha Kauppinen arvioi, et-
tä oululaisten ratkaisua seura-
taan tarkasti ainakin Tampereen 
seurakuntayhtymässä, jossa Ou-
lun tavoin parhaillaan selvite-
tään tulevaisuuden hallintomal-
lia. Hän uskoo, että oululaisten 
päätös kiinnostaa myös pääkau-
punkiseudun seurakuntia. 

– Seurakunnat joutuvat ta-
loustilanteen muuttuessa 5–10 
vuoden sisällä miettimään, mil-
laisen hallinnon avulla palveluja 

Graafisen esityksen perusteella yhden seurakunnan malli (vasemmalla) näyttää yhtymää (oikealla) kevyemmältä. 

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

tulevaisuudessa tuotetaan.
Kauppisen mukaan seura-

kunnissa kuljetaan ensisijaises-
ti juuri yhtymistä seurakunnik-
si. Hän sanoo seurakuntayhty-
män sopivan hallintomalliksi 
silloin, kun taloudessa eletään 
hyviä vuosia. 

– Supistuvien resurssien aika-
na yhtymä on kuitenkin hanka-
lampi organisaatio. Laihat vuo-
det vaativat runsaasti yhteistä 
sopimista. Silloin seurakunnissa 
langetaan helposti omien etujen 
vaalimiseen.

riitta HirvONeN

Alueseurakuntien paikallisuus säilyi Jyväskylässä
lan mukaan eri alueiden kulttuu-
rien yhteensovittamista. Hän ko-
rostaa, ettei yksi seurakunta ole 
tuhonnut Jyväskylässä alueseu-
rakuntien, esimerkiksi Korpilah-
den alueseurakunnan paikalli-
suutta. 

– Minä väitän, että alueseura-
kunnilla on täällä jopa suurempi 
toiminnallinen itsenäisyys kuin 
yhtymissä itsenäisillä seurakun-
nilla. Onhan heillä omat työyh-
teisönsä ja määrärahansa.

Toisaalta Viitala arvioi, et-
tei riviseurakuntalainen miel-
lä alueseurakunnan rajaa kovin-
kaan tiukasti.

– Minun mielestäni tavallisen 

seurakuntalaisen näkökulmas-
ta on tärkeää, että hän voi sa-
noa kuuluvansa Jyväskylän seu-
rakuntaan.

Viitala uskoo, että seurakun-
nan uusi yhteinen lehti luo osal-
taan yhteisyyttä isossa seurakun-
nassa. Ihmiset voivat nyt lukea 
tapahtumista yli entisten seura-
kuntarajojen. 

Jyväskylässä ei ole käynnissä 
kuntaliitosselvityksiä, mutta kun 
tulevaisuus niitä todennäköises-
ti on, Viitala uskoo yhden seura-
kunnan kestävän myös ”jonkin 
verran kasvua”.

riitta HirvONeN
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Eloisia ihmisiä saarnatuoliin

Kiitokset työttömien leiristä

Me ihmiset tuumailemme, mi-
tä on vialla kun ihmiset vältte-
levät kirkkoon tuloa. Syitä on 
varmaan monia, onhan ihmisil-
lä jokaisella omat kannanotot ja 
mielipiteet, koska olemme kaik-
ki erilaisia ja ajattelemme omilla 
aivoillamme.

No, jokaisena sunnuntaina 
käväisemme kirkossa, joskus 
kahdestikin vaimoni kanssa, 
ehkä arkena myös, kun niin 
sattuu. Eräs asia, johon olen 
kiinnittänyt huomiota, on se, 
että ihmiset valitsevat kuka on 
saarnavuorossa. Onko se oi-
kein, en osaa sanoa, mutta olen 
huomaavinani, että ihmiset et-
sivät eloisaa ihmistä saarnatuo-
lissa ja sellaista joka pitäytyy 

mahdollisimman tiukasti Raa-
matun sanassa. Näitä kuulijat 
kaipaavat. 

En toki mene sanomaan ja 
ilmaisemaan ketkä ovat nii-
tä julistajia tai ketkä eivät, ei 
meillä ole siihen valtaa tai vii-
sautta. Jokainen on Jumalansa 
edessä ja vastaa vain Hänelle. 
Olen kiitollinen Herrallemme, 
että meillä on vapaus mennä tai 
tulla, ovet ovat auki ja on erilai-
suutta ja valinnan varaa. Saam-
me uskoa tai olla uskomatta. 
Ei ole tässä maassa vainoa, tie-
tääkseni. Rukoilkaamme, että 
näin olisi ja pysyisi. 

LeO Kärppä
Oulu

Kiitoksia paljon Raija ja Sa-
mi työttömien leiristä Roku-
alla 12.–15. lokakuuta. Leiri oli 
mukava, kiva että saaimme ol-
la mukana. 

Talvi on pimeää aikaa, kai-
kille toivon taikaa. Ruusuja 
toivon teille, mukana olleet. 
Ystävät hyvät, tunteet ovat sy-
vät. Surua ja murhetta ei yksin 
kannata kantaa. On apua toi-
sesta ihmisestä, joka myös osaa 

apua antaa. Jaksamista, yrite-
tään eteenpäin, ollaan hyvällä 
mielellä arkena ja sunnuntai-
na. Elämä kuljettaa meitä vaik-
ka menimme eri teitä. 

Leiriläiset olisivat halunneet 
jatkaa, mutta jouduttiin lähte-
mään matkaan. Toivon teille 
kaikille hyvää talven jatkoa.

pauLa SarKKiNeN
Oulu

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: Kotimaa-yhtiöt oy
Levikki: n. 103 350, 15 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 562 6446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 562 6447
Ulkoasu: Reija Haapalainen 044 562 6448
Toimittaja: Pekka Helin 044 562 6451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 562 6449
Toimittaja: Rauhan Tervehdys ja Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 529 7558

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 562 6400     
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kotimaa-Yhtiöt / 020 754 2333 
Hinnat: Seurakuntatilaus 10,27 e, yksityistilaus 30,00 e 

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kotimaa-Yhtiöt Oy / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
puh. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-Yhtiöt Oy / Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: 
Rovaniemi 2009 – Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Rauhan Tervehdys ry:n syyskoko-
us valitsi rovasti Hannu Ojaleh-
don jatkamaan yhdistyksen halli-
tuksen puheenjohtajan tehtävässä 
vuoden 2010 ajan. Kokous pidet-
tiin viime torstaina Oulussa Kas-
tellin kirkossa.

Hallitukseen valittiin kaksi 
uutta jäsentä: Pirjo Pyörälä Ou-

Hannu Ojalehto  
jatkaa puheenjohtajana

Tämä on vetoomus teille kaikil-
le lukijoille. Voimmeko tehdä mi-
tään ehkäistäksemme itsemurhia? 
Olemmeko vastuussa toisista? Sai-
rastan itse skitsofreniaa. Olen kul-
kenut kuoleman laakson kautta 
yrittäen itsemurhaa monta kertaa. 
Olin psykiatrisessa sairaalassa, jos-
sa hoito saattaa olla jopa 1 000 eu-
roa päivä noin vuoden verran elä-
mästäni eri pätkissä.

Kun en ole sairaalassa, olen 
avohoidossa. Tapaamiset ovat 
kerran kahdessa viikossa. Olen 
kuitenkin etuoikeutettu. Pää-
sin kolmannen sektorin järjestä-
mään kuntoutukseen. Tämä kun-
toutus on alle 30-vuotiaille ja si-
tä tarjotaan vain minun kotikau-
pungissani. Muualla Suomessa ei 
vastaavaa kuntoutusta ole. Olen 
kuntoutunut huimasti siitä, kun 
kuntoutus aloitettiin. Olen val-
mis jopa auttamaan muita kun-
toutujia, jotka eivät järjestettyyn 
kuntoutukseen ole päässeet, me-
nemällä ensin vapaaehtoistyön-
kurssille ja myöhemmin vetä-
mään keskustelupiirejä tai juttu-
tupia mielenterveyskuntoutujille.

Noin 1 100 ihmistä tekee itse-
murhan joka vuosi. Suurin osa on 

Vetoomus lähimmäisenrakkaudesta ja laupeudesta
mielenterveyden häiriöstä kärsi-
viä. Suurin syy itsemurhaan ko-
kemukseni mukaan ovat häpeä ja 
tuska. Kun tajuaa tilansa, kokee, 
että on menettänyt kasvonsa.

Tai ymmärtää, ettei kukaan vä-
litä, sattui kuinka paljon tahan-
sa. Ketään ei kiinnosta. On aivan 
yhdentekevää elääkö vai kuolee-
ko. Ymmärrys siitä, että terveet ih-
miset eivät vaivaudu taputtamaan 
olalle kärsivää, rohkaisemaan, loh-
duttamaan epätoivoista tai kuunte-
lemaan ongelmissa olevaa sekavaa 
ihmistä, tappaa hitaasti.

Mielisairas on joko avohoi-
dossa tai osastolla. Välimuotoja 
ei juuri ole. On klubitaloja, joissa 
on vertaistukiryhmiä ja jotakin 
hyvin nimellistä kunnan järjestä-
mää kuntouttavaa palvelua. Koti-
kaupunkini kuntoutus on hyvin 
nimellistä eikä auta juurikaan.

Moni mielenterveysongelmai-
nen käyttää runsaasti alkoholia. 
Vuonna 2003 alkoholisairauksiin 
ja -myrkytyksiin kuoli 1 283 työ-
ikäistä suomalaista. Mielisairaudet 
ja juoppous ovat inhottuja sairauk-
sia, joita monikaan terve ei tahtoi-
si kohdata tai auttaa paranemaan.

Peruspalveluja ei ole riittäväs-

ti, että ongelmia saataisiin kor-
jattua. Tänäänkin moni ihminen 
kuolee ilman, että monikaan ter-
ve välittää tai vaivautuu ajattele-
maan asiaa. Vetoan teihin lukijat: 
olisiko tunti viikossa liikaa pyy-
detty, että auttaisitte hätään jou-
tuneita. Keskustelupiiri, raamat-
tupiiri, harrastepiiri tai tukihen-
kilönä toimiminen voisi jo puo-
littaa itsemurhat Suomessa.

Olisi joku, joka sanoisi: ”Olet 
tervetullut maailmaan sellaisena 
kuin olet. Minä kuuntelen ja tah-
don auttaa. Älä mene pois.”

Tiedän jopa ihmisen, joka on 
seurakunnan kuorosta potkittu 
pois, menetettyään ensin fyysisen 
terveytensä, työpaikan, aviomie-
hen, kotinsa, ystävänsä, ja kaik-
ki tämä johti psyykkisen tervey-
den horjumiseen ja jatkuvaan it-
semurhan ajattelemiseen. Hän 
on lopulta tehnyt päätöksen, et-
tei hänelle tule enää seuraavaa ke-
sää. Eikö kellään ole aikaa kuun-
nella? Tunti viikossa tai kahdessa, 
en pyydä enempää.

Julkaisemme kirjoituksen 
poikkeuksellisesti 

ilman kirjoittajan nimeä.

Lähetä postia: Postipalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Rauhan Tervehdys ry:n  
hallitus 2010
Hannu Ojalehto, puheenjohtaja Oulu

Jouni Heikkinen Muhos

Pekka Koivisto Oulu

Sakari Korpi Oulu

Hannu Kukkurainen Kempele

Pauli Niemelä Kiiminki

Erkki Piri Siikalatva

Terttu Puurunen Pudasjärvi

Pirjo Pyörälä Oulu

Marja Rysä Oulu

lusta ja Terttu Puurunen Pudas-
järveltä. Erovuorossa ollut Sakari 
Korpi valittiin uudestaan.

Hallituspaikkansa jättivät 
Jaakko Kaltakari Haukiputaalta 
ja Sirkka Keränen Oulusta. 

Kokous päätti, että Rauhan Ter-
vehdyksen seurakuntatilauksen 
hinta on ensi vuonna 10,93 euroa 

taloudelta. Tänä vuonna hinta on 
10,27 euroa.

Hinnankorotukseen vaikuttaa 
muun muassa ensi vuoden seura-
kuntavaaleista johtuva sivumää-
rän lisäys.

Osoitteellisen tilauksen hin-
ta on ensi vuonna edelleen 30 
euroa.

A r k i s to

Miljoona naisten  
toimeentulon tukemiseen
Naisten Pankki on kerännyt en-
simmäisen miljoonansa kehitys-
maiden naisten toimeentulon tu-
kemiseen. 

Naisten Pankki perustettiin 
vuonna 2007. Se kerää varoja 
suomalaisilta yksityishenkilöil-
tä, yrityksiltä ja yhteisöiltä nais-
ten yrittäjyyden ja toimeentulon 
parantamiseksi. 

Yksi avun saaneista on uganda-
lainen Edith Nakabila. Hän val-
mistui ompelijakurssilta vuonna 
2007. Koulun päätyttyä Nakabila 
sai ompelukoneen ja pienen kan-
gasvaraston Naisten Pankin tuel-
la. Nyt naisella on menestyvä om-
pelimo, jossa hän valmistaa itse 
suunnittelemiaan vaatteita. 

Edithin lisäksi kerätyillä va-
roilla on jo tähän mennessä voi-
tu auttaa tuhansia muita köy-
hiä naisia perheineen Etiopias-
sa, Kambodzhassa, Nepalissa, 
Perussa, Ugandassa ja Liberias-
sa. Naisten Pankin rahoittamien 
hankkeiden piirissä on yli 30 000 

henkilöä.
Naisten Pankin osakkaiden 

määrä on tällä hetkellä kolmea 
vaille viisisataa. Osakkeiden li-
säksi pottia on kerrytetty esi-
merkiksi merkkipäivä- ja muilla 
lahjoituksilla sekä erilaisilla tem-
pauksilla. Pankin osakkeen voi 
säästää halutessaan myös kuu-
kausilahjoituksilla. Tukijoina on 
sekä naisia että miehiä.

Naisten Pankin rahasto tukee 
kehitysmaiden naisten työtä köy-
hyyden voittamiseksi. Rahaston 
varoilla rahoitetaan muun muas-
sa kyläpankkeja ja niiden pienlai-
noja, ammattikoulutusta, työka-
lujen ja materiaalien hankintaa ja 
muuta yrittäjyyteen tähtäävää toi-
mintaa. Hankkeiden toteutukses-
ta, seurannasta ja raportoinnista 
vastaa Kirkon Ulkomaanapu. 

Myös Oulussa on Naisten Pan-
kin toimintaa.

rauHaN terveHdyS

Hannu Ojalehto.
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Maata  kiertelemässä

Mooseksen ensimmäinen kirja 
Genesis on monille pyhä. Silti 
kirja pursuaa seksiä, väkivaltaa 
ja petoksia. Kirja on niin her-
kullinen, ettei yhdysvaltalainen 
underground-sarjakuvataiteili-
ja Robert Crumb malttanut ol-
la tarttumatta siihen. Hän piir-
si Genesiksesta sarjakuvakir-
jan, joka julkaistiin jokin aika 
sitten.

Genesis kertoo Crumbin mu-
kaan, kuinka hallitseva eliitti 
rääkkää sadistisesti uhrejaan. 

– Ihminen on tässä kirjassa 
niin ilkeä kuin ihminen vain voi 
olla. Eliitti hallitsee alamaisiaan 
ja saa nautintoa aiheuttamalla 
kipua ihmisille. Sen kauheam-
paa ei ole, Crumb sanoi teok-
sensa julkistamistilaisuudessa 
Pariisissa.

Crumb on kuvittanut Gene-
siksen kaikki 50 lukua. Kirjan 

Kiistelty taiteilija piirsi Genesiksen
teksti perustuu uskontotutkija 
Robert Alterin käännökseen ja 
Raamatun klassiseen laitokseen, 
kuningas Jaakon käännökseen.

Omalaatuisuudestaan tunnet-
tu Crumb ei ottanut tekstin suh-
teen vapauksia. Sen sijaan hän on 
piirtänyt tyrmäävät 224 musta-
valkoista sivua, joissa Jumala on 
harmaapartainen Charlton Hes-
tonia muistuttava olento. Kirjas-
sa muun muassa avautuu näky-
mä Sodoman ja Gomorran he-
kumaan. Lootin vaimo muuttuu 
suolapatsaaksi ja vanhurskaat pa-
kenevat tuhoa.

– Jos uskovat väittävät kirjaa-
ni rienaavaksi ja maalliseksi, voin 
vain kohauttaa olkapäitäni. Piir-
sin vain sen mitä Genesikses-
sä kerrotaan, Crumb totesi USA 
Todayn haastattelussa.

Crumb aloitti piirtäjän uransa 
kuvittamalla postikortteja ennen 

kuin muutti San Franciscoon, 
jossa hän möi sarjakuviaan. Hän 
loi muun muassa hahmot Herra 
Luonnollinen ja Fritz-kissa. 

Härskin piirtäjän tavaramerk-
kejä ovat pullottavat silmät, muo-
dokkaat isoluiset naiset ja huol-
ten läpitunkemat ylen määrin 
hikoilevat ihmiset. Tällaisia hah-
moja on nähtävissä Genesiksen-
kin sivuilla.

Kaikki eivät pidä Crumbin 
Genesiksestä.

– Raamattu ei ole pelkkää kir-
jallisuutta. Se on hengellinen kir-
ja, jossa on iankaikkinen viesti. 
Tämän viestin esittäminen kuu-
luu hengellisille ihmisille, joita 
ohjaa Pyhä Henki. Kaikki muu 
on paperille painettuja kuvia, sa-
noo Nathan Butler, yhdysvalta-
laisen kristillisen sarjakuvayhti-
ön hallituksen puheenjohtaja.

Underground-taiteilijan ker-

rotaan paneutuneen valtavalla 
intensiteetillä kirjansa jokaiseen 
yksityiskohtaan. Lopputulos on 
kuulemma jotain sellaista, jota 
valtavirtakaan ei voi ohittaa.

Crumb on kiinnostunut mui-
naista kulttuureista kuten Ba-
byloniasta ja Assyriasta. Gene-
sis auttoi Crumbia astumaan lä-
hemmäksi ihmiskunnan men-
neisyyttä.

Crumb ei ylläty, jos hänen 
teoksensa herättää mielenkuo-
hua. Se ei myöskään huolestuta 
häntä.

– Oletan, että työni loukkaa 
puhdasoppisia fundamentalis-
teja. Olenhan piirtänyt Juma-
lan kasvot. Olen piirtänyt ihmi-
siä, jotka harrastavat seksiä. Jos se 
raivostuttaa jotakuta, en voi sil-
le mitään.

reLigiON NewS Service

Kiistelty laki 
halutaan torpata 
kirkolliskokouksessa

Kirkolle tulee luoda sään-
nökset suojaamaan kir-
kon työntekijöitä, jos he 
joutuvat esimerkiksi vas-

toin vakaumustaan tilanteeseen, 
jossa heidän pitäisi vihkiä avio-
liittoon samaa sukupuolta oleva  
pari. Säännösten olisi suojattava 
myös itse kirkkoa, kun se elää op-
pinsa ja tunnustuksensa mukaan 
vastoin yleistä lainsäädäntöä. 

”Kirkon ei pidä taipua sairaan 
ajan mukaan”

Näin uskoo kirkolliskokous-
edustaja, Oulun yhteisen kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Pekka 
Lahdenperä. 

Kirkkoa ja sen työntekijöi-
tä helpottavia säännöksiä ei ole 
kuitenkaan luvassa. Päinvas-
toin. Kirkolliskokous päättänee 
tällä viikolla Turussa kirkon 
virkamiesoikeudellisista sään-
nöksistä, joissa vakaumuksen-
sa mukaan toimivia työntekijöi-
tä ja kirkkoa ei suojata erityis-
pykälin.

Kirkolliskokousedustaja, va-
ratuomari Pekka Lahdenperä ja 
Tampereen hiippakunnan edus-
taja, päätoimittaja Leif Numme-
la esittävät, että päätös jätettäisiin 
raukeamaan.

Virkamiesoikeudelliset sään-
nökset halutaan saattaa yhte-
neväisiksi valtakunnan yleisen 
lainsäädännön kanssa. Pekka 
Lahdenperän mukaan esityksen 
lähtökohta on virheellinen. Hä-
nen mielestään kirkolle olisi pi-
tänyt luoda säännöstö, joka olisi 
vastannut kirkon omia tarpeita 
eikä yhteiskunnan lainsäädän-
tötarpeita. Nyt käsiteltävä esitys 
loukkaa kirkon autonomiaa, it-
semääräämisoikeutta.

Kirkolla on oltava oikeus saa-
da itse päättää asioistaan. Kir-
kon ei Lahdenperän mukaan pi-
dä vaarallisella tavalla seurailla 
yhteiskunnan kehitystä ja muut-
tua sen mukana. Lahdenperä pel-
kää, että yhteiskunta kehittyy sai-
raalla tavalla, mikä heijastuu sen 
lakeihinkin. Niistä aiheutuu kir-
kolle paine muuttaa omia sään-

nöksiään.  
Kirkkolakiin ei pidä hyväksyä 

sääntelyä, joka voi johtaa ristirii-
taan kirkon opin ja tunnustuk-
sen kanssa.

Kirkon on elettävä oppin-
sa ja tunnustuksensa mukaan. 
Lahdenperä nostaa esimerkiksi 
rekisteröidyt parisuhteet. Ylei-
nen laki sallii ne, mutta silti ne 
ovat kirkon ikivanhan opin vas-
taisia. Se minkä laki sallii, on 
kirkon perinteessä ollut syntiä 
2000 vuotta.

työntekijälle 
helpommin potkut
Esityksestä puuttuvat Lahden-

perän mukaan säännökset, joilla 
kirkko turvaa oikeutensa mene-
tellä toisin tilanteessa, jossa ylei-
sen lainsäädännön vaatimukset 
ovat ristiriidassa kirkon opin ja 
tunnustuksen kanssa. 

Lakiuudistuksessa työnte-
kijän voisi nykyistä helpom-
min irtisanoa tai purkaa viran-
haltijan työsuhde. Lahdenperä 
pelkää, että tämä saattaa joh-
taa kirkkopoliittiseen mielival-
taan. Mediassa kirkkolakiuu-
distusta on jo uutisoitu teemal-
la ”nyt päästään eroon änkyrä-
papeista.”

peKKa HeLiN

A r k i s to

Puhetta 
karismaattisuu-
den historiasta 
Turkulainen karismaattisen 
kristillisyyden historiaa tut-
kinut opetusneuvos Jouko 
Ruohomäki puhuu Oulun 
helluntaiseurakunnassa lau-
antaina 7.11. kello 12–17.

Sairaalapapit 
saivat 
rokotteen
Oulun seurakuntayhtymän 
sairaalapapit ja Oulun yli-
opistollisessa sairaalassa työs-
kentelevät yhtymän lastenoh-
jaajat on rokotettu tällä vii-
kolla sikainfluenssaa vastaan.

Rauhan Tervehdys kertoi 
viime viikolla kirkkohallituk-
sen kiirehtivän kaikkien sai-
raalasielunhoitajien rokotuk-
sia. Rokotuksien tärkeyttä pe-
rusteltiin sairaalasielunhoitaji-
en työn luonteella: he tapaavat 
päivittäin työssään potilaiden 
lisäksi hoitajia ja omaisia. 

Sairaalapappien rokotuk-
sista päätettiin Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin 
pandemiakokouksessa, koska 
rokotteita saatiin loppuviikos-
ta lisää.

Kirkosta 
eroaminen 
lisääntynyt 
Imatralla
Kirkosta eroaminen on kas-
vanut rajusti Imatralla, väit-
tää Vapaa-ajattelijat ry. 

Tämän vuoden lokakuus-
sa kirkon jätti Imatralla eroa-
kirkosta.fi -palvelun kautta 
73 henkilöä, mikä on Imat-
ran kuukausiennätys eroa-
misessa. Viime vuonna loka-
kuussa Imatralla kirkosta ero-
si 29 henkilöä, ja tämän vuo-
den syyskuussa 27. 

Imatralla eroajat ovat 
poikkeuksellisen vanhoja. 
Palvelun tämän vuoden ero-
ajien keskiarvoikä on 31 vuot-
ta. Lokakuussa Imatralla vas-
taava keskiarvo oli 46 vuotta. 
Yli viisikymppisten kirkos-
ta eroaminen viisinkertaistui 
Imatralla lokakuussa.  

– Herää kysymys, eroavat-
ko Imatralla kirkon konserva-
tiivit? pohtii palvelun tiedot-
taja Petri Karisma. 

Tutkimusten mukaan van-
hempi väestö on konservatii-
visempi uskonnon tulkinnois-
saan eikä kirkkoherran suku-
puolenvaihdos välttämättä ole 
ollut heille mieleen. 

– Olen ollut siinä käsityk-
sessä, että uskovaisten pitäisi 
suvaita erilaisuutta ja auttaa 
heikkoja lähimmäisiä. Nyt 
näyttää käyneen toisin, jat-
kaa Karisma.

Kirkkolakia 
rukataan  
yleisten lakien 
mukaisiksi
Kirkolle halutaan virkamiesoi-

keudelliset säännökset, koska 

työelämää koskeva yleinen lain-

säädäntö ja perustuslaki ovat 

muuttuneet. Kirkkolaki halutaan 

saada vastamaan yhteiskunnan 

yleisiä lakeja. 

Esitys sisältää säännöksiä muun 

muassa kirkkotyönantajan haku- 

ja valintamenettelyistä, virka-

suhteen irtisanomisesta ja pur-

kamisesta. Uudistus antaa kirk-

kotyönantajalle aiempaa parem-

mat mahdollisuudet puuttua vir-

kavelvollisuuksien vastaiseen me-

nettelyyn tai laiminlyönteihin.

Raukeamisesityksen tehnyt Pekka Lahdenperä.
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Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 
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Askel

25
vuotta

Talvisodan 
arvet ja 
muistot

Kuinka 
kulutan 
oikein?

Jukka Kemppinen: 
Häpäisty kuolema

Kainuusta 
munkiksi 
Kyprokselle

KLAUS HÄRÖ ISÄ JA 
OSCAR-EHDOKAS

Lehti uskosta, toivosta 
ja rakkaudes ta

Uusi Askel
lehtipisteissä!  

www.askellehti.fi 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms.   Tervetuloa!    
Nettikauppamme: www.biblia.fi

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

SOITA 0600 12343
(1,95 e/min+pvm)

www.mm-line.com ✂

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! 

Merikoskenk. 8, p. 344 731
Auki: ma-pe 9.30-18, la 10-15

Muistathan: Tilavalesti-
set kengät löytyy meiltä!

palveleva

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

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

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.

§

• 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.

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

Palveluja tarjotaan

jaKeLu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ilmoita
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Oulussa järjestetään 
ensimmäistä kertaa 
parisuhdeleiri ikäihmisille. 
Tulevaisuudessa 
senioreiden 
parisuhdekurssit 
eivät ole enää 
harvinaisuuksia, kirkon 
perheasiaintoimiston 
johtaja Martti Esko sanoo.      

Suurten ikäluokkien ikään-
tyessä ja eliniän pidentyes-
sä ikäihmisten parisuhteet 
tulevat olemaan tulevai-

suudessa yhteiskunnassa aiem-
paa enemmän esillä. Jo nyt on ha-
vahduttu siihen, että yli 60-vuo-
tiaiden avioerot ovat lisäänty-
neet viime vuosina. Parisuhteel-
ta odotetaan paljon, kirkkohalli-
tuksen perheasiantoimiston joh-
taja Martti Esko sanoo. 

Esko on tyytyväinen, että myös 
Oulussa on herätty hoitamaan se-
niori-ikäisten parisuhteita järjes-
tämällä ensimmäistä kertaa pa-
risuhdeleiri yli 60-vuotiaille. Ri-
kasta minua 60+ -viikonvaihde 
on Rokualla 20.–22. marraskuuta.

Leirin toinen vetäjä Oulun seu-
rakuntayhtymän kokenut parisuh-
deleirien ohjaaja, diakoni Heik-
ki Kaikkonen toivoo viikonlopun 
antavan puolisoille aikaa erityisesti 
parisuhteeseen liittyvien tarpeiden 
ääneen sanomiselle. 

Ajatusten vaihtamiseen virit-
täydytään muistelemalla pari-
suhteen historiaa: mistä yhdes-
sä on lähdetty liikkeelle, mihin 
toisessa on ihastuttu ja mitä sa-
maa rakastettavaa kumppanissa 
on yhä olemassa? Mikä yhteises-
tä historiasta joutaa jo muistojen 
kaatopaikalle? 

Kaikkonen uskoo, että aineel-
lisista asioista, esimerkiksi rahas-
ta puhuminen voi ikäihmisten 
välillä sujua, mutta uskalletaan-
ko parisuhteessa keskustella, mi-
tä puolisot tekevät, jos toinen sai-
rastuu vakavasti. Entä jos kump-
pani ei halua sitoutua hoitajaksi 
tai sairastunut ei halua sitoa tois-
ta sairasvuoteensa äärelle?

Sielussa pakastin
Perhetyön kouluttaja, rovasti Lii-
sa Tuovinen puhui ikääntynei-
den parisuhteesta viimeksi syys-
kuussa kuntien, seurakuntien ja 
järjestöjen valtakunnallisilla Pa-
risuhdepäivillä. Siellä Tuovinen 
muistutti puhumisen tärkeydes-
tä parisuhteessa lainaamalla lap-
peenrantalaisen perhe- ja parite-
rapeutti Matti J. Kurosen puoli-
son Tellervo Kurosen toteamus-
ta: ”Hyvä parisuhde on pitkä ja 
hidas keskustelu, jonka kumpi-

kin tietää joskus päättyvän kes-
ken lauseen”. Ilmaista puheaikaa 
ei ole loputtomasti käytettävissä.

Tuovisen mukaan puhumatto-
muudessa saattaa olla kyse suh-
teen suojelemisesta.

– Jokaisessa suhteessa on myös 
asioita, joista vaietaan. Me kaikki 
kannamme sielussamme pakas-
tinta, jonne on säilötty vuosien 
saatossa parisuhteeseen liittyviä 
pettymyksiä, jopa traumoja.

– Tunteiden kohtaaminen on 
usein pelottavaa, mutta paha on 
voitava sulattaa ja puhua sielusta 
pois. Jäädytetyt tunteet muodos-
tavat usein tiedostamattomia es-
teitä läheisyydelle. Suhteen voi-
mavarat ovat usein piilossa juu-
ri ongelmien ja pettymysten alla. 

– Siksi erityisen tärkeää puoli-
soiden kesken on puhua myös hy-
vistä muistoista ja tulla tietoisek-
si siitä, mikä suhteessa toimii hy-
vin, Tuovinen sanoo. 

vanheneminen tuo 
muutoksia parisuhteeseen
Liisa Tuovinen korostaa, ettei pa-
risuhteen aktiivinen hoitaminen 
viesti huonosta suhteesta. Kun 
parisuhdetta huolletaan, hyväs-
tä saadaan vielä parempaa, hän 
tietää.

Tuovinen toteaa ikääntymisen 
koettelevan parisuhdetta.

– Vanheneminen voi olla 
murrosikään verrattava kriisi 
ihmisen elämässä. Ikääntymi-
nen saattaa tuoda jopa dramaat-
tisia muutoksia ikäihmisten pa-
risuhteeseen. Jo yksin eläkkeelle 
jääminen muuttaa monia asioita 
puolisoiden välillä: mihin kaik-
keen parisuhteen tulisi vastata, 
kun ympärillä ei ole enää työyh-
teisöä työkavereineen.

Pitkään jatkuneessa parisuh-
teessa tyydytään usein mini-
miin. Parisuhteen hoitaminen 
tarkoittaa usein pysähtymistä: 

yhteistä arvioimista, miten sy-
välle yhteisessä elämässä halu-
taan mennä. Mitä suhteessa ei 
ole vielä saavutettu? 

 
Kumppania 
tärkeää opiskella
Tuovinen rohkaisee ikäihmisiä 
puhumaan seksuaalisuudesta, 
joka on usein vaikea ja siksi vai-
ettu aihe suhteessa. ”Tyhjään pe-
sään ei saisi jäädä tyhjiä sänkyjä 
muualle kuin entisiin lastenhuo-
neisiin”, hän siteeraa Matti J. Ku-
rosen lausahdusta kirjasta Vih-
doinkin kahden.

Ikääntyminen tuo usein intii-
miin yhdessäoloon muutoksia – 
uusia haasteita, kuten Tuovinen sa-
noo – joita ei tarvitse pelästyä vaan 
ryhtyä opiskelemaan ja oppimaan 
toisen tarpeiden aiempaakin suu-
rempaa huomioimista. 

Tuovinen toivoo, etteivät puo-
lisot aristele keskustelemista fyy-

sisestä läheisyydestä, esimerkiksi 
siitä, millainen kosketteleminen 
kumppanista tuntuu hyvältä ja 
virittää seksiin. 

Toimiva parisuhde tarvitsee ak-
tiivista uskollisuutta, sitoutumista 
suhteen jatkuvaan kehittämiseen.

– Koskaan ei ole liian myö-
häistä saada onnellista vanhuut-
ta. Suhteessa on aina kasvun 
mahdollisuus, tilaisuus mennä 
siinä entistä syvemmälle ja tulla 
näin yhdessä onnellisemmaksi, 
Liisa Tuovinen luottaa.

riitta HirvONeN

Oulun seurakuntayhtymän pari-
suhdeleiri yli 60-vuotiaille on tar-
koitettu pariskunnille, joista aina-
kin toinen on yli 60-vuotias. Viikon-
lopun hinta on 80 euroa / pari. Li-
sätietoja ja ilmoittautumiset Heik-
ki Kaikkoselle, p. 040 502 5010 vii-
meistään 11. marraskuuta.

Ikääntyvä parisuhde tarvitsee 
erityishoitoa

Piirroksen on tehnyt tuntem
aton oululaisseniori. 
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  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 7.11. klo 18.00 Ylistyksen, 
 Sanan ja Esirukouksen Ilta 
 Vieraana: PIRKKO VESAVAARA
 TERVETULOA! 

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä 
annan teille levon.” Matt. 11:28. La 10.00 Jumalanpalvelus ja lasten-
kirkko. 7.11. Markku Mäkinen; 14.11. Marko Huurre, rukousviikon 
uhrilahja. Ma–pe 10.00 aamurukouspiiri. Rukousviikko 7.–14.11. (vko 
46). Kaikki ovat tervetulleita!

08-530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 6.11. klo 19 LIFT – ilta. La 7.11. klo 12–17 
KARISMAATTISUUDEN KUTSU – seminaa-
ri, opetusneuvos Jouko Ruohomäki. Aiheena 
karismaattisten ilmiöiden esiintyminen kristillisen 
seurakunnan historiassa. Su 8.11. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Jouko Ruohomäki, House Band. 

Ke 11.11. klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Päivi Niemi. To 12.11. klo 12 
Päiväpiiri.

8.11. Su Jumalanpalvelus vastuussa Iiris Mwai + pyhäkoulu klo 11.00, 9.11. 
Ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI 
TERVETULLUT !

To 5.11. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Armas 
Lindberg, Matkalla yhdessä -lauluryhmä. Pe 6.11. 
klo 18.30 Varkki-ilta. Su 8.11. klo 11 Isänpäivän 

perhekirkko, Sini Niemelä, Päivi & Markus Packalén, kahvitarjoilu, aihe: Supersanka-
rit. Ti 10.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Vieläkö Jumala parantaa. Ke 
11.11. klo 18 Nuortenilta. To 12.11. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto Wotschke, 
God`s Bell, aihe: Elämän jättiläiset. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 8.11. klo 18.30 seurat Maarit ja Ekku 
Leskelällä, Metsokuja 3, Oulunsalo. Ti 10.11. klo 19 kotiseurat Hilkka 
Konnun kodissa, Ahotie 6, Muhos.
Opiskelijat: To 12.11. seurat Kaisa Malkamäellä ja Juha Smållilla osoit-
teessa Vanhantullinkatu 6 F 94.

To 5.11. klo 19 NA– ja opiskelija-
ilta Antti Leinonen.
Pe 6.11. klo 19 Nuortenilta.
Su 8.11. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 11.11. klo 18 Lähetyspiiri 
ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Seurat su 8.11. klo 15. Niilo 
Karjalainen, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ti 10.11. klo 15. 
Luuk. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 12.11. klo 19. Anna Lahtinen ja 
Anu Pihlaja: Te olette maansuola. 
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

Yhdistykset

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

j a K e L u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Kirkkomusiikin 
ammattilaiset uskovat 
Suomen paras kuoro 
-televisio-ohjelman 
innostavan uusia jäseniä 
myös kirkkokuoroihin.

Oulunsalon kanttori Taru Pis-
to luottaa, että viime lauantai-
na päättyneestä Suomen paras 
kuoro -televisio-ohjelman syn-
nyttämästä innostuksesta kuo-
rolauluun hyötyvät myös seu-
rakuntien musiikkiryhmät. 
Piston johtamassa Oulunsalon 
seurakunnan aikuisten laulu-
ryhmässä ohjelmaa seurattiin 
tarkasti, ja kuoronjohtaja uskoo 
siitä välittyneen ilon ja tekemi-
sen meiningin tarttuneen kuo-

Kirkko hyötyy 
kuorovillityksestä

rolaisiinsa.
Kirkkohallituksen työalasih-

teeri Ulla Tuovinen toteaa tele-
vision viimeaikaisten kuoro-oh-
jelmien tuovan konkreettises-
ti uusia kuorolaulajia seurakun-
tien kuoroihin. Näin kävi aina-
kin Yle Teemalla viime syksynä 
lähetetyn Kuoroon!-ohjelmasar-
jan jälkeen.

Tuovisen mukaan kuorolau-
lussa sytyttää erityisesti yhdessä 
tekemisen riemu, kokemus yhtei-
söllisyydestä.

Hyvät sovitukset rohkaisivat
Taru Pisto itse huomioi ohjel-
massa musiikkikappaleiden am-
mattimaisesti ja tyylikkäästi teh-
dyt sovitukset. 

– Ne antoivat minulle uskal-
lusta miettiä sovituksia uudenlai-
sella tarmolla. Kirkkomusiikilla 
on pitkät perinteet ja vanhaan 
traditioon on helppo nojautua. 

– Ihmisiä on tärkeä lähestyä 
kirkossa heidän omalla kielellään. 
Vuoropuhelu eri musiikkilajien vä-
lillä helpottaa tässä. Kaikki sovitus 
on luonnollisesti tehtävä kunnioi-
tuksella, Pisto miettii.

Ulla Tuovinen toteaa tämän-
hetkisen kuorolaulunosteen pa-
lauttavan kunniaan kanttoreiden 
perustyön: kuorot.

– Seurakunnissa on paljon eri-
laisia kuoroja, eli musiikkityön 
ammattilaisten ei tarvitse pol-

kaista käyntiin nyt mitään uut-
ta. Syttyä vain uudestaan jo ole-
massa olevasta ja nähdä sen arvo 
ja merkitys.

televisiossa alkoi 
uusi virsiohjelma
Oulunsalossa iloitaan myös tele-
vision uudesta Virsistä viisi -oh-
jelmasarjasta, jota esitetään viite-
nä marraskuun sunnuntai-iltana 
TV1:ssä. Aloitusjakso nähtiin vii-
me sunnuntaina. Marraskuun ajan 
katsojat voivat äänestää tekstivies-
tillä omaa suosikkiaan kaikista vir-
sikirjan virsistä.

– Hienoa! Virsiperinne pysyy 
elävänä, Pisto riemuitsee. 

Hänen mielestään virsilauluun 
perustuva tv-ohjelma sunnuntai-
iltana parhaaseen katseluaikaan 
kertoo, että ihmiset uskaltavat tuo-
da nykyisin aikaisempaa rohkeam-
min esille henkisyyttään ja hengel-
lisyyttään.

Vaikka Virsistä viisi -ohjelma-
sarjassa esiintyy useita tunnettuja 
muusikkoja, kuten Pelle Miljoona 
ja Veeti Kallio, Pisto on tyytyväi-
nen, että virsiä laulavat myös gos-
pelmusiikista tutut nimet. 

– Se on kohtuullista, koska niin 
moni gospelartisti on tehnyt hie-
noa työtä omalla sarallaan, Pisto 
toteaa. 

Ohjelman virsiasiantuntijana 
toimii Ulla Tuovinen.

riitta HirvONeN

Minna S o r va la

Oulunsalon kanttori Taru Pisto.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

TILAISUUTEMME:
Su 8.11. klo 11.00 

JUMALANPALVELUS
Ke 11.11. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Kun Kärsämäen paanukir-
kosta lähetetään televisi-
ossa ehtoollisjumalanpal-
velus, voi iisalmelainen la-

simuotoilija Sari Eskelinen tode-
ta työnsä jäljen näyttävän hyväl-
tä. Hän on suunnitellut paanu-
kirkon ehtoollisvälineet.

Kirkon rakentamisprojek-
tin aikaan Eskelinen opiske-
li Hämeenlinnan ammattikor-
keakoulussa 
Wetterhoffil-
la. Päättötyöl-
le oli löydettä-
vä aihe.

–Uutisissa 
kerrottiin paanukirkosta, ja kiin-
nostuin, sanoo Eskelinen. Hän 
otti yhteyttä Kärsämäelle ja asia 
alkoi edetä.

Eskelinen suunnitteli kirk-
koon kalkin eli ehtoollismaljan, 
leipärasian ja pikarit. Projek-
ti laajeni sittemmin myös kaste-
maljan, kukkamaljakoiden ja alt-
tarikynttilänjalkojen suunnitte-
luun.

vanhoilla 
menetelmillä
Kirkko rakennettiin 1700-luvun 
työmenetelmillä. Samoja suun-
taviivoja noudatettiin myös esi-
neiden ja tekstiilien valmistami-
sessa. Tämä rajasi monet materi-
aalit ja menetelmät pois – ja Es-
kelisen mukaan antoi suunnitte-
lijallekin helpommat lähtökoh-
dat. Lasin osalta pois jäivät sula-
tus- ja uunitekniikat, mutta pu-
halletusta lasista esineet voitiin 

Ei mitä tahansa tavaroita
Ehtoolliskaluston suunnittelu oli haastava tehtävä

valmistaa.
– Lasia on puhallettu aikojen 

alusta asti, ja 1700-luvulla puhal-
lettiin muottiin eikä pelkästään 
vapaasti, sanoo Eskelinen.

Lähellä tosin oli, että lasi ei 
materiaalina olisi tullut kysy-
mykseen. Ehtoollismalja ei saa 
särkyä eikä Kristuksen veren 
symboli valua maahan.

– Lasisia ehtoollisvälineitä on 
kuitenkin teh-
ty ja esimer-
kiksi Riihimä-
en lasimuseos-
sa on 1800-lu-
vulta peräi-

sin oleva ehtoollismalja. Keraa-
misiakin ehtoollisvälineitä on ja 
myös keramiikka voi mennä rik-
ki, kertoo Eskelinen. Opinnäy-
tettä tehdessään hän selvitti, että 
1600–1700-lukujen vaiheilla kir-
koista varastettujen hopeisten eh-
toollisvälineiden tilalle on tehty 
uusia nimenomaan lasista.

Myös lasimassan värillä oli 
väliä.

– 1700-luvulla puhuttiin niin 
sanotusta metsälasista, jossa oli 
nykyiseen verrattuna paljon epä-
puhtauksia. Väriltään se oli si-
nertävän vihertävää, suunnitte-
lija kertoo. 

Lasin väri saatiin ehtoollisvä-
lineisiin tavallaan sattumalta. Iit-
talan lasitehtaalla tehtiin samaan 
aikaan Alvar Aallon vaaseja van-
halla lasireseptillä. Tämä lasi oli 
niin lähellä 1700-luvulla käytet-
tyä kuin mahdollista.

Eskelinen esitteli seurakun-

nalle neljä vaihtoehtoa. Vihreä-
sävyinen ja kirkon käsittelemä-
töntä puuta olevaan saliin sekä 
pellavasta tehtyihin kirkkoteks-
tiileihin sopiva kalusto miellyt-
ti tilaajaa.

Käytettävyys ja 
syvälliset teemat
Koska ehtoollisvälineet eivät ole 
mitä tahansa esineitä, piti suun-
nittelijan miettiä asiaa monelta 
kannalta. Teologista taustatietoa 
hän hankki lukemalla Raamat-
tua ja haastattelemalla rovasti Ju-
ha Vuoriota Tampereelta. Asiaan 
Eskelinen perehtyi myös käymäl-
lä ehtoollisella ja haastattelemalla 
ehtoollisella kävijöitä. 

Kaluston käytettävyys oli huo-
mioitava – siksi Vuorio suositteli, 
että ainakaan neliskanttista pika-
ria ei kannattaisi suunnitella. Eh-
toollismalja ei myöskään saa olla 
vetoisuudeltaan liian suuri, ja pi-
karin on oltava ottajansa käteen 
sopiva. Ehtoollisvieraan on pys-
tyttävä nauttimaan viini helposti 

ja myös nopeasti. Ehtoollisviinin 
nauttiminen on lopulta pikainen 
tapahtuma.

Kokonaan 
koristelematon
Ehtoollisvälineissä ei ole niis-
sä tavallisimmin nähtyjä kasvi- 
tai ristiaiheita. Kokonaan kuvi-
oimatta jättämiseen vaikutti ka-
luston valmistustapa ja myös se, 
että 1700-luvun vaiheilla lasia ei 
vielä maalattu jälkeenpäin.

– Lisäksi moderniin kirkkoon 
pystyi suunnittelemaan modernin 
kaluston, perustelee Eskelinen.

Teologista symboliikkaa on 
astioiden muodossa. Pateeni eli 
lautanen, jolle ehtoollisleivät 
asetetaan ja ehtoollismaljan ylä-
osa ovat pisaran tai lehden muo-
toiset, samoin myöhemmin pro-
jektiin mukaan päätyneet alttari-
kynttilänjalat. 

Pikari on kaluston ainoa as-
tia, jossa pisaran muoto ei tois-
tu. Osin muodon valinnassa on 
kysymys käytettävyydestä, mutta 

Kärsämäen paanukirkon ehtoollisvälineet ovat kokonaan koristelemattomat. Teologista symboliikkaa on niiden pisaramaisessa 
muodossa.

Lasimuotoilija Sari Eskelinen teki arvokkaan opinnäytetyön.

myös valmistustekniikan rajoit-
tavuudesta. Käytössä olleella la-
sinpuhallusmuotilla ei muu muo-
to olisi onnistunut. Muodosta Es-
keliselle mieleen tuli myös val-
koinen lilja. Pisaran muoto sym-
boloi muun muassa rauhaa, puh-
tautta ja täydellisyyttä.

Kalusto valmistettiin Iitta-
lan lasitehtaalla. Pikareita tehtiin 
kaikkiaan 80 kappaletta. Puhal-
lustyön lasitehdas lahjoitti.

Suunnitteluprojekti oli Es-
kelisen mielestä mukava, mutta 
rankka. Aikataulut muuttuivat 
ja kiirehtiäkin piti. Toisin hän te-
kisi vain suunnittelukohteen ra-
jaamisen. Joku muu olisi voinut 
suunnitella kastemaljat, maljakot 
ja kynttilänjalat.

Valmis kalusto näytti tekijänsä 
mielestä hienolta. 

– Silloin en ajatellut sitä niin 
juhlavana. Vasta myöhemmin 
olen tajunnut tehneeni arvok-
kaan työn.

päivi MäKiNeN

Ku va t :  Pä i v i  Mä k in e n
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radio dei 106,9 MHz
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 8.11. Isänpäivän aluelähetys 
klo 9.55–11.55. Juontajana He-
li Lomu. Klo 10 Piispanmessu 
ja kirkkoherra Jouni Riipisen 
virkaan asettaminen Oulujo-
en kirkossa. Messun toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarnan 
pitää Jouni Riipinen ja avus-
tavana pappina toimii läänin-
rovasti Hannu Ojalehto. Mes-
sussa avustavat Gaudiate kuo-
ro Lauri Nurkkalan johdolla 
sekä Ylikiimingin Puhaltaji-
en vaskikvintetti. Urkurina on 
Sanna Leppäniemi ja kanttori-
na Leo Rahko. Tekstinlukijoina 
toimivat Aila Auvinen ja Ma-
rianne Pietarinen. Messun jäl-
keen lähetyksessä syvennytään 
isyyteen. Isänpäiväonnittelu-
ja ja -terveisiä voi lähettää etu-
käteen sähköpostilla radiostu-
dio.oulu@evl.fi, tai puhelimit-
se 044 316 1563.
Su 8.11. klo 11.25 radiopyhä-
koulussa pastori Kimmo Kiek-
si puhuu isänpäivästä. 

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mitä 
haluaa. Ohjelman toimittaa 
Karjasillan seurakunnan pas-
tori Mikko Salmi. Mikolle voi 
lähettää kysymyksiä interne-
tosoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 11.11. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Oululaisen Suvi Eriksso-
nin kolumni.
To 12.11. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Mitä Tiernapoikakou-
lussa opetetaan ja kenelle se on 
tarkoitettu? Tiernapoikakou-
lun opettajaa Merja Hongistoa 
haastattelee Marja Blomster.

radio pooki 88,0 MHz
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 8.11. klo 9.45 radiopy-
häkoulussa pastori Kimmo 
Kieksi puhuu isänpäivästä.
Su 8.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Raahen kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen uusintana 
edellisen maanantain Etappi-
ohjelma, jossa puhutaan muun 
muassa vakavasta infarktista 
toipumisesta ja muista elämän 
haasteista lähestyvää isänpäi-
vääkään unohtamatta. Vieraa-
na on raahelainen Mauri Niva-
la. Häntä jututtaa Risto Partti-
maa Raahesta.
Ma 9.11. klo 17.05 Etappi-oh-
jelman toimittaa Mervi Jutila 
Alavieskasta. Ylivieskan seu-
rakunnan kirkkovaltuutettu 
Hannele Laitala kertoo mat-
kastaan Petroskoihin, luteri-
laisen kirkon vihkiäisiin.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 8.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja hän-
tä avustaa Anna-Mari Heik-
kinen. Kanttorina on Henna-
Mari Sivula ja urkurina Maija 
Tynkkynen. Messussa avus-
taa NMKY:n Mieslaulajat.

Eetterissä

Baritoni Esa Ruuttunen ja Kajaa-
nin Mieslaulajat saapuvat Ouluun 
esittämään konserttiohjelman 
Väinö Malmivaaran rukousvirsiä. 
Ruuttunen ja Kajaanin Mieslaula-
jat ovat esiintyneet syksyn aikana 
kahdeksassa kirkossa Kainuussa ja 
Pohjanmaalla. Keväällä ohjelmisto 
julkaistiin myös cd-levynä. 

Konserttikiertue huipentuu 
Malmivaaran syntymäpäivänä 7. 
marraskuuta kello 18 Oulun tuo-
miokirkossa. Paikka on oivalli-
nen, sillä Malmivaara toimi Ou-
lun hiippakunnan piispana vuosi-
na 1946–54. Konsertin järjestämi-
sessä ovatkin mukana myös Oulun 
hiippakunta ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.

Väinö Malmivaara (1879–
1958) julkaisi vuonna 1933 Kiu-
ruveden kirkkoherrana ja kan-
sanedustajana toimiessaan 47 
virttä käsittäneen vihkosen Ru-
kousvirsiä, josta on seuloutunut 
18 virttä virsikirjaan ja Siionin 
Virsiin. Konsertti käsittää nä-
mä virret ja ne on järjestetty si-
ten, että ohjelmisto noudattaa 
ihmisen elämänkaarta kehdos-
ta hautaan. 

Konsertti alkaa lasten virrel-

Piispa Malmivaaran 130-vuotisjuhlakonsertti

lä Oi Jeesus ota sylihis ja päättyy 
hautajaisvirteen Te murheelliset. 
Osa virsistä on minä-muotoisia 
rukouksia ja niissä solistina on  
joko oopperalaulaja Esa Ruuttu-

nen tai kuoron oma solisti Sep-
po Seppälä. Sovitukset on teh-
nyt tätä ohjelmistoa varten Ka-
jaanin seurakunnan kanttori Ju-
ha Mikkonen.

Konsertti on myös ensi kesänä 
Kiuruveden herättäjäjuhlien oh-
jelmassa.

rauHaN terveHdyS

Isät tulevat  
onnellisiksi pienistä asioista

Isille seurakunnissa  
Sanaa, ruokaa ja musiikkia
Oulujoen seurakunnan uusi kirkkoherra Jouni Riipinen vihitään vir-

kaansa piispanmessussa Oulujoen kirkossa kello 10. Jumalanpalveluk-

sen päätyttyä alkaa kaikille avoin juhla Myllyojan seurakuntatalossa. 

Hailuodossa isänpäivän iltana on rukouslaulumessu kirkossa klo 18. 

Haukiputaalla nautitaan isänpäivälounas klo 11–13.30 seurakuntakes-

kuksessa. 

Kempeleessä isänpäivään kuuluu perhemessu Pyhän Kolminaisuu-

den kirkossa kello 10. Messun jälkeen on kirkkokahvit.

Myös Pyhännällä järjestetään perhekirkko kello 12. Ruokailu on en-

nen jumalanpalvelusta klo 11 seurakuntatalolla. Jumalanpalveluksen 

jälkeen on lapsiparkki ja mahdollisuus perheiden ulkoilulle. 

Kiimingissä isille ja muillekin on seurakuntakeskuksessa kello 19 leh-

tori Risto Ainalin urkukonsertti.

Oulunsalon seurakuntatalossa herkutellaan lähetystyön hyväksi 

isänpäivälounasta kello 11–14.

Tyrnävällä on perhekirkko kello 10 seurakuntatalossa. Jumalanpalve-

luksen jälkeen syödään yhteinen lounas kello 11.30–13.30. Temmeksen 

seurakuntatalolla on perhekirkko hieman myöhemmin, kello 16.  Kirk-

kohetken päätyttyä tarjoillaan iltapalaa. 

Oulun seurakunnissa kello 10 alkavien jumalanpalvelusten jälkeen 

tarjotaan isänpäiväkahvit Karjasillan kirkossa sekä Kastellin kirkossa. 

Keskustassa kahvitarjoilu on Keskustan seurakuntatalon alasalissa. 

Kello 12 alkavan messun jälkeen kahvipannut porisevat Kaukovaini-

on kappelissa Pateniemen kirkossa, Pyhän Andreaan kirkossa ja Maik-

kulan kappelissa.

Pateniemen, Maikkulan ja Pyhän Andreaan jumalanpalvelukset ovat 

perhemessuja. 

Pateniemessä on kahvien lisäksi tarjolla myös lounas lähetystyön hy-

väksi. Maikkulassa on puolestaan luvassa perhenikkarointia.

Kaukovainion kappelissa alkaa kello 15 Mitä kaikkea mielessä soi-

kaan - tilaisuus, joka koostuu runoista ja kitaramusiikista. Toteutukses-

ta vastaavat pastorit Jaakko Tuisku ja Juha Vähäkangas.

Kaikista isänpäivään liittyvistä tilaisuuksista voi lukea seurakuntien 

omista osioista sivuilta 15–23. 

Isänpäivä on ensi sunnuntaina 
8. marraskuuta, mutta Tupoksen 
Vanamonsalissa isät ovat aiheena 
vasta seuraavana keskiviikkona 
11. marraskuuta klo 18 avoimes-
sa yleisötilaisuudessa. Illan vieraa-
na on oululainen perhetyöntekijä 
Ville Pahkin. Hänen puheenvuo-
ronsa aiheena on Isän arki.

Omassa työssään Pahkin on 
huomannut, että isät saattavat 
antaa liian äkkiä periksi kodin- 
ja erityisesti lastenhoidossa.

– Sitten heille tulee tunne pihal-
la olemisesta. Kyllä huolenpito lap-
sista kuuluu molemmille vanhem-
mille. Monet isät ovat saaneet voi-
maa siitä, että ovat uskaltautuneet 
tekemään myös niitä töitä, jotka 
heidän mielikuvissaan eivät kuulu 
perinteisesti miehille. Jälkeenpäin 

he ovat saattaneet todeta, että oi-
kea elämä vasta alkoi oman lapsen 
syntymisestä. 

Pahkin kertoo, mistä isät voi-
maantuvat arjen pyörityksessä.

– Isät tulevat onnellisiksi aivan 
pienistä asioista, esimerkiksi yh-
teisistä pihatöistä perheen kans-
sa. Heittäytyminen lastenmaail-
maan voimaannuttaa heidät. 

Pahkinin lisäksi Vanamonsa-
lissa puhuvat myös erilaisten har-
rastusten parissa toimivat isät.

Varsinaisena isänpäivänä Li-
mingan kirkossa on kello 10 iso-
vanhempi-lapsenlapsikirkko-
pyhä. Messun jälkeen on lähe-
tyslounas seurakuntatalolla.

riitta HirvONeN

w w w.sxc . hu /  R am o n G o nz a l ez
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Oho!
Me suomalaiset ilmaisemme itseämme perinteisesti varsin niukasti. Siinä kun eteläm-
mässä väki selittää asioitaan vuolaasti ja usein vielä vilkkaasti elehtien, me kiteytämme 
asiamme vähiin tavuihin. Tyyppiesimerkki tästä on tavallinen anteeksipyyntömme, 
tungoksessa tapahtuneen törmäyksen tai vaikkapa varpaille astumisen jälkeinen kol-
men kirjaimen ”Oho!” Sama vilpitön anteeksipyyntö sopii kulttuurissamme mainiosti 
vakavampienkin virheiden valitteluun.

Niukka ilmaisutapamme tulkitaan usein taipumukseksi hautoa asioita itseksemme, 
mitään puhumatta. Oho-anteeksipyyntö avaa aivan toisen näkökulman: sen lausumi-
nen käy nopeasti, eikä pyynnön vilpittömyys eksy turhien krumeluurien alle.

Sen paremmin anteeksipyytämisen kuin anteeksiantamisen kanssa ei kannattaisi kos-
kaan olla turhan hidas. Olemme tainneet oivaltaa tämän: onhan perinteinen vastauksemme 
lyhyeen oho-anteeksipyyntöön jopa pyyntöä lyhyempi, yksitavuinen murahdus.

Hidastelu mutkistaa asioita. Jos pyynnön kanssa vitkastelee, oma virhe alkaa käydä 
kunnian päälle joka hetki enemmän. Ja jos anteeksi antamista viivyttää, saattaa katke-
roitua pahan kerran. Sitten se anteeksi antaminen vasta vaikeaksi meneekin. Sitä paitsi 
katkeroituneen osa ei ole kovin kiitollinen.

Ihminen on epätäydellinen. Tuon epätäydellisyyden tunnustaminen kuuluu uskomme 
peruspiirteisiin. Jotenkin hyvällä tavalla tuo perisuomalainen, lyhyt ja naseva tapa pyytää 
anteeksi tunnustaa tämän perustotuuden. Hyvä niin. Vain oman epätäydellisyyden tun-
nustamisen kautta on mahdollista ymmärtää, mitä on armo ja saada anteeksi.

Armo se vasta uskomme peruspiirteisiin kuuluukin: Jumalamme vakuuttaa anta-
vansa anteeksi erheemme ja epätäydellisyytemme, Isämme kun ei ole katkera Jumala. 
Ja kun kerran Hän ei ole, tuskinpa pitäisi kenenkään meistäkään hautoa keskinäisiä 
erheitämme kovin pitkään. Usein katkeruuden torjumiseen riittää kolme kirjainta ja 
lyhyt, yksitavuinen murahdus. Viivyttelemättä.

juKKa HeLiN
Kenttärovasti Jukka Helin toimii Merivoimien johtavana pappina Merivoimien esikunnassa Turussa

Perjantaina on ruotsalaisuuden päivä, sunnuntaina isänpäivä. 23. sunnuntai helluntais-
ta omistetaan aiheelle Antakaa toisillenne anteeksi. Evankeliumikirjan johdannossa 
korostuvat teemoina anteeksiantamus ja siitä avautuva keskinäinen rakkaus: ”Koko 

elämämme perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. Se 
velvoittaa meidät kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksiantavasti. 
Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät vaikutta-
maan kaikessa rikkaudessaan.”

Ihmiselle on kaikkina aikoina ollut vaikeaa myöntää oma erehtyväisyytensä. Silti vain 
tämän kautta voidaan eheytyä ja kehittyä ihmisenä. Anteeksianto vapauttaa elämään ko-
konaisena. 

Lyhyt ja ytimekäs evankeliumiteksti Matteuksen evankeliumista tiivistää ihmisten 
välisen anteeksiannon kristillisen sanoman: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi 
heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette 
anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Tekstillä on yhtymäkohtansa myöhemmin esiintyvään vertaukseen armottomas-
ta palvelijasta. Siinä sama idea käy hyvin ilmi. Päivän evankeliumin ensimmäinen jae 
esiintyy myös Markuksella.

Miksi tämä anteeksiantamuksen reunaehto sitten ilmenee Matteuksella juuri Isä meidän 
-rukouksen jälkeen? Onko se tuttua rukousta syventävä hurskausteema? Ainakin kaikki 
käy hyvin yksiin rukouksen kohdan ”anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin an-
namme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa” kanssa – näinhän vuoden 1992 raamatun-
käännös asian ilmaisee.

Varsinaisen tekstin jälkeen Matteuksella tulee vielä varoitus ulkokultaisuudesta, mikä 
myös osaltaan syventää Isä meidän -rukouksen sanomaa: ”Kun paastoatte, älkää olko syn-
kän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti 
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, 
voitele hiuksesi ja pese kasvosi.”

peKKa tuOMiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 119:162–168
1. lukukappale Jes. 64:3–8
2. lukukappale Fil. 1:6–11
Evankeliumi Matt. 6:14–15

Rakas taivaallinen Isämme. 

Me olemme saaneet paljon anteeksi. 

Auta meitä muistamaan, 

että rakkautesi on lahjaa, 

jota emme ole mitenkään voineet ansaita. 

Tiedät, miten helposti näemme virheitä 

toisissa ihmisissä. 

Auta meitä ymmärtämään, 

että sinä rakastat jokaista ihmistä 

samanlaisella rakkaudella 

kuin olet rakastanut meitä. 

Anna meille ymmärtäväinen 

ja anteeksiantava mieli. 

Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden.

w w w.sxc . hu /  Ma r inka van H o l t e n
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Kempeleläisen Raimo Sarkkisen 
elämä muuttui 28. maaliskuuta 
vuonna 2006. Sinä päivänä hän 

palasi Suomeen vaimonsa Mirjan ja nyt 
5-vuotiaan Narit-pojan kanssa. 

Oikeastaan elämä oli muuttunut jo 
kolme viikkoa aiemmin. Silloin Sarkkiset 
kuulivat, että heistä tulee pienen thaimaa-
laispojan vanhempia.

Siitä alkoi Sarkkisilla kuumeinen kiire: 
Piti hankkia kaikenlaista tarpeellista vaa-
tetta ja tavaraa lasta varten, ottaa töistä va-
paata, ostaa lennot, varata hotelli, miettiä 
tuliaiset lastenkotia varten ja hoitaa luke-
maton määrä muita asioita.

– Ennen matkaa Thaimaahan jännit-
ti niin, etten saanut nukuttua. Niinpä re-
montoin pojan tulevaa huonetta yölläkin. 
Maalasin tai tein muuta hiljaista hommaa, 
kertoo Raimo Sarkkinen.

Pojan hakumatka sujui hyvin. Sarkki-
set saivat pikkuisen ensimmäistä kertaa 
syliinsä thaimaalaisessa lastenkodissa. Sa-
malla tapaamisella poika lähti heidän mu-
kaansa hotelliin asumaan.

– Oli se aikamoinen muutos: ruve-
ta opettelemaan elämistä pienen lapsen 
kanssa. Siinä kahden aikuisen rauhallinen 
elämä muuttui hektiseksi, kun aiemmin 
oli saatu elää aivan omaan tahtiin.

Ensimmäinen viikko Suomessa oli 
rankka. Totuttelu uudenlaiseen elämän-
rytmiin ja vastuuseen pienestä ihmisestä 
vei aikaa. Ihan arkisetkin asiat vaativat to-
tuttelua.

Kaikki pikkulapset inhoavat talvivaat-
teiden pukemista, mutta erityisesti niitä 
inhosi pieni poika, joka ei ollut pitkähi-
haisia ja -lahkeisia vaatteita pipoineen ja 
tumppuineen koskaan nähnytkään.

– Ensimmäisellä viikolla emme pääs-
seet ulos lainkaan, sillä Narit ei antanut 
pukea vaatteita päälleen. Jo hotellissa hän 

Isänä sydän sykkyrällä
oli ihmetellyt pitkähihaista puseroa, nyki-
nyt toisella kädellä hihaa pois.

Lapsen tullessa perheeseen kaikkien 
pitää tutustua toisiinsa, oppia tuntemaan 
uusi ihminen. Rauhallista totutteluaikaa 
ei 2-vuotiaan tuoreilla vanhemmilla ole 
samalla tavalla kuin vauvaperheessä.

– Kaksivuotiaalla on jo jalat alla ja lap-
si ehtii joka paikkaan. Koko ajan piti vah-
tia, ettei lapsi livahda rappukäytävään ja 
portaisiin.

Eläminen kerrostalossa Oulun Heinä-
päässä vaati huolellisuutta, eikä alueella 
asunut paljoa lapsiperheitä. Niinpä Sarkki-
set päättivät muuttaa Kempeleeseen. Elä-
mä paritalossa on ollut mukavaa.

Mun iskä on ruskea, vähän ruskea. 
Sitte sillä on ruskeat silmät.
Ja sitten on iskällä ruskia tukka.

– Pojan kaverit sanovat, että Narit on iki-
ruskea. He tietävät, että hän on Thaimaas-
ta tullut, eikä se heitä häiritse. 

Alkuaikoina, kun Raimo Sarkkinen 
liikkui poikansa kanssa kauppakeskukses-
sa, saattoivat miehen kaverit kysyä vaivih-
kaa, onko Sarkkisen vaimo Thaimaasta. 

Vieläkin isää ja poikaa tuijotetaan, 
kun he liikkuvat kaksin. Uteliaisuus nä-
kyy maaseudulla enemmän kuin kau-
pungeissa ja pohjoisessa enemmän kuin 
etelässä.

Pojan taustasta puhutaan perheessä 
avoimesti. Thaimaalaista kulttuuria pi-
detään yllä syömällä thairuokaa sekä ta-
paamalla lähellä asuvia kahta perhettä, 
joissa on samasta maasta adoptoitu lap-
si. Kerran vuodessa on valtakunnallinen 
thaiperheiden tapaaminen, johon osal-
listuu sekä adoptioperheitä että omaa 
lasta odottavia perheitä. Lisäksi Oulun 

seudulla asuvat thait järjestävät vuosit-
tain veden juhlan, johon Sarkkisen per-
hekin on osallistunut. 

Iskä tuo mut aina tarhaan.
Iskä on välillä hakenu ja vieny.

Lähihoitajana vanhusten parissa toimiva 
Mirja Sarkkinen käy vuorotyössä. Niinpä 
Isä ja poika ovat tottuneet viettämään ai-
kaa kaksin. 

– Meillä on ollut tapana tehdä jotain ki-
vaa, kun olemme kahdestaan. Lisäksi mi-
nä kuljetan poikaa usein tarhaan.

Neljän ensimmäisen kuukauden ajan 
äiti oli Naritille tärkeä, isä ei oikein saa-
nut edes koskea poikaan. Sarkkiset oli-
vat osanneet varautua tähän, sillä kiinty-
myssuhteen muodostumisesta oli puhut-
tu adoptioneuvonnassa. Yleensä adoptoitu 
lapsi kiintyy ensin toiseen vanhempaansa. 



13   Nro 36      5.11.2009

Isänä sydän sykkyrällä
Ajan myötä lapsi kyllä kiintyy toiseenkin 
vanhempaansa, mutta siihen menee vähän 
enemmän aikaa.

Kunnollinen tunneside isän ja pojan 
välille syntyi ensimmäisenä kesänä. Rat-
kaisevaa oli se, että lomalla oli aikaa tou-
huta lapsen kanssa, käydä leikkipuistoissa 
ja istua hiekkalaatikolla sekä mökkeillä.

Kaksi vuotta meni ennen kuin Na-
ritista tuli Sarkkisten ikioma poika. 
Aluksi poika sai tilapäisen oleskelulu-
van Suomessa, ja se piti uusiakin ker-
ran. Thaimaan lakien mukaan lapsi on 
alkuun ikään kuin koeajalla sijoitettu-
na perheessä. Sinä aikana Sarkkiset teki-
vät sosiaalityöntekijän kanssa maan vi-
ranomaisille raportteja, joissa kertoivat 
elämästään. Siten viranomaiset pystyi-
vät arvioimaan, ovatko Raimo ja Mir-
ja Sarkkinen sopivia pienen pojan van-
hemmiksi.

Me aina pelataan iskän kans golfia. 
Kesällä me aina pelataan.
Tallissaki me pelataan golfia.

– Pojan kanssa on mahtava touhu-
ta, hän on niin nopea oppimaan asioita. 
Käymme mökillä ajelemassa mönkijällä 
tai vaikka kalassa. Poika ei enää nuku päi-
väunia, joten hänen kanssaan oleminen on 
joustavampaa.

Raimo Sarkkinen puuhailee monen-
moista autotallissaan. Siellä on myös itse 
tehty puttauspaikka, jolla hän ja Narit har-
joittelevat lyöntejä. Välillä paikalla on iso 
joukko pojan kavereitakin. Heidän kans-
saan Sarkkinen touhuaa mielellään.

– En enää ole mikään nuori poika, jo-
ten maltan hyvin touhuta lasten kanssa. 
Kylillä laukkaamiskiintiö on jo tullut täy-
teen, mieluummin teen vaikka popcorne-
ja lasten kanssa.

J aan i  F ö h r

Pitkä odotus
Suomalaisia lapsia adoptoidaan noin 

30–40 vuodessa. Kansainvälisen adop-

tion kautta Suomeen tulee 150–200 las-

ta vuodessa.

Adoptio alkaa yhteydenotolla paikalli-

seen sosiaalitoimistoon. Sieltä adoptio-

ta haluavat ohjataan adoptioneuvon-

taan. Neuvonta kestää yleensä puoles-

ta vuodesta puoleentoista vuoteen. 

Adoptioneuvonnassa käydään läpi 

hakijoiden edellytyksiä toimia adoptio-

vanhempina. Neuvonnan pohjalta sosi-

aalityöntekijä tekee kotiselvityksen. Vii-

meistään tässä vaiheessa hakijat valitse-

vat kansainvälisen adoptiopalvelun an-

tajan, joka on joko Helsingin kaupun-

ki, Interpedia tai Pelastakaa Lapset. Tä-

mä organisaatio lähettää kotiselvityk-

sen liitteineen Sosiaali- ja terveysminis-

teriön alaiselle Suomen kansainvälisten 

lapseksiottamisasioiden lautakunnalle 

eli adoptiolautakunnalle. Mikäli adop-

tiolautakunta myöntää luvan adoptoin-

tiin, voivat hakijat valita palvelunanta-

jan kanssa perheelle sopivan kohde-

maan, johon hakemus lähetetään. 

Odotusaika vaihtelee suuresti kohde-

maasta riippuen. Lapsitiedon saamisen 

jälkeen hakumatkalle lähdetään usein 

muutaman viikon kuluttua tiedon saa-

misesta, mutta joissain maissa hakumat-

kalle pääsyä voi joutua odottamaan yli 

vuodenkin. Yleensä hakumatka kestää 

joitain viikkoja. 

Adoptioprosessi jatkuu lapsen saami-

sen jälkeen seurantana. Tarkoituksena 

on tukea adoptioperheitä sekä seurata 

lapsen edun toteutumista ja sijoituksen 

onnistumista.

Lapsen tulon myötä Sarkkisten pa-
risuhdekin muuttui. Siihen he olivat 
osanneet onneksi varautua. Sarkkiset 
ovat osallistuneet vuosittain Helsingin 
NMKY:n avioliittoleireille ja opetelleet 
puhumaan asiasta kuin asiasta. Narit-
kin on ehtinyt mukaan leireille jo nel-
jänä kesänä.

Isänpäivä on Sarkkiselle mieluinen päi-
vä. Kuten kaikille muillekin isille.

– Sydän oli sykkyrällä, kun sain neljä 
vuotta sitten ensimmäisen isänpäiväkor-
tin ja -kahvit. Päivääkään en tästä ajasta 
antaisi pois, jos suoraan sanotaan.

Satu LapiNLaMpi

Kursiivoidut tekstit ovat Naritin viimevuo-
tisesta isänpäiväkortista.

Faktaa
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 8.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula.
Messu su 8.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Maija Tynkkynen, NMKY:n 
Mieslaulajat. 
Messu su 8.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Harri Joensuu.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 5.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Kirkkokah-
vit.
Messu su 8.11. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo, Körttiopiskeli-
joiden kuoro. Isänpäiväkah-
vit. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Kansanlaulukirkko su 8.11. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, kant-
torina Ilkka Järviö, Kastel-
lin kirkkokuoro. Isänpäivä-
kahvit. 
Messu su 8.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kantto-
rina Ilkka Järviö. Isänpäivä-
kahvit.

Perhemessu su 8.11. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Kati Naisnie-
mi, kanttorina Sari Wallin, 
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
Isänpäiväkahvit.
Perhemessu su 8.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avus-
taa Henrik Ketola, kanttori-
na Riitta Piippo, Maikkulan 
lapsikuoro. Isänpäiväkahvit. 
Perhenikkarointi. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 12.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttori-
na Juha Soranta. Aikuisrip-
pikoulun konfirmaatio. Kirk-
kokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 8.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Messu su 8.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Ant-
ti Leinonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Suomen evan-
kelisluterilainen opiskelija- 
ja koululaislähetys ry:n kirk-
kopyhä.
Perhemessu su 8.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avusta-
vat Sami Riipinen, Marja-Lii-
sa Toropainen, Irma Ruoka-
mo, Marja Kukkonen ja Ju-
ha-Matti Seppä, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. Isänpäi-
välounas lähetyksen hyväk-
si ja kakkukahvit.

Gospelmessu su 8.11. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Terhi-Liisa Sutinen, nuor-
ten gospelryhmä. 
Messu su 8.11. klo 14 Caritas-
kodissa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Iltamessu su 8.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ulla 
Metsänheimo.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 5.11. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 11.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
 
Oulujoen seurakunta
Piispanmessu ja kirkkoher-
ran virkaan asettaminen su 
8.11. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Samuel Salmi, 
saarnaa Jouni Riipinen, avus-
taa Hannu Ojalehto. Gau-
diate-kuoro, johtajana Lauri 
Nukkala, Sanna Leppäniemi, 
urut, kanttorina Leo Rahko, 
Ylikiimingin Puhaltajien vas-
kikvintetti. Radiointi radio 
Dei. Juhla Myllyojan seura-
kuntatalossa. Linja-autokul-
jetus messuun, ilmoitus s.17. 

Hailuoto
Rukouslaulumessu su 8.11. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas
Perhemessu su 8.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Eeva Mer-
taniemi, saarna Sami Puoli-
taival, kanttorina Else Piilo-
nen, seurakunnan lapsikuo-
ro. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä, ilm. diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636. 
Gospelmessu pe 6.11. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Sami Puo-
litaival.

Kempele
Isänpäivän perhemessu su 
8.11. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, saarna Pek-
ka Rehumäki, kanttorina 
Tomi Heilimo. Kirkkokahvit. 
Raamatunlukijat kokoontu-
vat kirkkosaliin Johannek-
sen evankeliumin äärelle.

Kiiminki
Messu su 8.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Riina Moi-
lanen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Lounas seu-
rakuntakeskuksessa.
Messu su 8.11. klo 13 Jää-
lin seurakuntakeskuksessa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Riina Moilanen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Isänpäivän perhemessu su 
8.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa Si-
nikka Ilmonen, isovanhem-
pia ja lapsenlapsia, kantto-
rina Hanna Korri. Huilumu-
siikkia Kaisa Maalo. Isovan-
hempi-lapsenlapsi-kirkko-
pyhä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
8.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa  Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 8.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
päiväkuoro avustaa. 
Messu su 8.11. klo 12 Kylmä-
länkylän kappelissa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
8.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina 
Taru Pisto.
Hiljaisuuden messu su 8.11. 
klo 12 kirkossa Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Ta-
ru Pisto, gospelryhmä.

Pudasjärvi
Messu su 8.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Jaakko Sääskilahti, avustaa 
Oskari Holmström, kantto-
ri Jukka Jaakkola.

Siikalatva
KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä 8.11. klo 12 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä 8.11. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä.

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä 8.11. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.

PYHÄNTÄ
Perhekirkko isänpäivänä 
8.11. klo 12 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Ulla Kos-
kelo. Ruokailu klo 11 seu-
rakuntatalossa. Ulkoilua ja 
kirkkokahvit seurakuntata-
lossa.

RANTSILA
Perhekirkko isänpäivänä 
8.11. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Perhekirkko su 8.11. klo 10 
Tyrnävän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Kirkkokuoro. Isänpäivä-
lounas seurakuntatalolla.
Perhekirkko su 8.11. klo 16 
Temmeksen seurakuntata-
lossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Iltapala seurakun-
tatalolla.
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Punaisen veisukirjan 
messuissa soi gospel

enot Oulussa 

Tuiran seurakunta ryhtyy järjestä-
mään gospelmessuja, joissa käy-
tetään virsikirjan sijasta Nuo-
ren seurakunnan veisukirjaa, jo-

ka paremmin tunnetaan lempinimellä 
punainen veisukirja. Kyseistä kristillis-
ten laulujen kokoelmaa on käytetty rip-
pikouluissa 1970-luvulta saakka. 

Ensimmäinen Punaisen veisukir-
jan gospelmessu on tulevana sunnun-
taina 8. marraskuuta kello 12 Puoli-
välinkankaalla Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Sen toimittaa kappalainen Ju-
ha Valppu avustajanaan nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutinen. 

Musiikkipuolesta huolehtii nuor-
ten gospelryhmä. Soittajat toimivat 
isosina rippileireillä ja haluavat an-
taa musiikilliset lahjansa seurakun-
nan käyttöön. 

– Olen mukana, koska yhdessä 
soittaminen on kivaa. Meillä on tree-
nit joka viikko ja hiomme biisien sovi-

tukset yhdessä. Ja on mukavaa olla lii-
kenteessä oikealla asialla, kertoo gos-
pelryhmän basisti Sami Sutinen. 

Juha Valppu kertoo, että idean 
taustalla on halu tarjota säännöllisiä 
jumalanpalveluksia myös heille, jotka 
eivät tunne oloaan kotoisaksi perintei-
sessä sunnuntaijumalanpalveluksessa. 
Gospelmessu on tarkoitettu koko seu-
rakunnalle, ei vain nuorelle polvelle. 
Se on kestoltaan tavallista lyhyempi, 
mutta mukana on aina ehtoollinen. 
– Minulla ei ole mitään virsiä vastaan, 
mutta jumalanpalveluksen musiikki 
voi olla jotakin muutakin ja toteutus 
voi olla muutenkin tavallista kevyem-
pi. Nyt meillä on sellainen vaihtoeh-
to tarjolla seurakunnan säännöllisten 
jumalanpalvelusten joukossa. Gospel-
messuja järjestetään kevääseen saakka 
kerran kuussa. 

rauHaN terveHdyS

J aan i  F ö h rHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 5.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Torstain raamattupiiri to 
5.11. ja 12.11. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 5.11. ja 
12.11. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 5.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Aamupiiri la 7.11. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 10.11. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Viljo Juntu-
nen ja Timo Jurvelin.
Päiväseurat ke 11.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 11.11. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Anna-
Mari Heikkinen.
Hartaus ke 11.11. klo 15, Se-
nioritalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 11.11. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Keskiviikkoseurat ke 11.11. 
klo 18, Vanha pappila. Pertti 
Heikinheimo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 11.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukous-
ta, hiljaisuutta, raamatun-
tekstejä, rukouslauluja. Järj.  
myös Sinapinsiemen ry ja 
Oulun NNKY.
Hartaus to 12.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 12.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 5.11. ja 
19.11. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 5.11. ja 
12.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri to 5.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Alfa-kurssi ti 10.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
11.11. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
11.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 12.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 5.11. ja 
12.11. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 5.11. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkon 
Ystävänkammari. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 6.11. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 10.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Riku-
Matti Järvi.
Raamattupiiri ti 10.11. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su 8.11. 

klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Jumala on kiivas ja an-
teeksiantava. Raamattuope-
tus Pasi Kurikka. Taina Taski-
la kertoo Etiopiassa tehtä-
västä lähetystyöstä. Pyhä-
koulu lapsille. kirkkokahvit. 
Järj. myös Kansanlähetys, 
Kylväjä ja SLEY.

YLIKIIMINKI
Seurakuntailta to 5.11. klo 
18, Vepsän koulu. Miten ke-
hitetään seurakuntaelämää? 
Pohditaan kahvikupposen ja 
hartauden merkeissä tulevaa 
yhdessä seurakunnan työn-
tekijöiden kanssa.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun seurakuntien ja kon-
servatorion puhallinorkes-
tereiden syyskonsertti ti 
10.11. klo 19, Madetojan sali. 
Konsertissa esiintyvät puhal-
linorkesterit Primo, Spirito ja 
Virtuoso. Orkestereita johta-
vat Marjaana Heikkinen, Mi-
ka Kaijanen, Johanna Kivi-
harju, Sauli Orbinski, Kimmo 
Rantakeisu ja Esa Lappi.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 5.11. ja 
12.11. klo 16.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Laulutuo-
kiossa keskitytään virsikir-
jan vähemmän laulettuihin 
virsiin.
Ylistyslaulu elämälle ti 
10.11. klo 14, Intiön seura-
kuntakoti. Runoja ja virsiä. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 9.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 11.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Laulutuokiossa keskitytään 
virsikirjan vähemmän laulet-
tuihin virsiin.
Mitä kaikkea mielessä soi-
kaan – runoja ja kitaramu-
siikkia su 8.11. klo 15, Kau-
kovainion kappeli. Isänpäi-
vän tapahtuma. Runojen ja 
kitaramusiikin kimpussa pas-
torit Tuisku ja Vähäkangas. 
Kirjavirtaa pappilassa ke 
18.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjoina Toni Morrisonin 
Minun kansani, minun rak-
kaani tai Armolahja sekä Ei-
la Kostamon Kanssakulkija.
Toiveuusintana Lempeä, 
draamaa ja hurjia juonen-
käänteitä su 22.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Lukuteatte-
ria Willam Shakespearen näy-
telmien uusista suomennok-
sista. Tekstejä lukemassa Re-
bekka Naatus, Henrik Keto-
la, Jaakko Tuisku ja Juha Vä-
häkangas, mukana kanttori-
na Sari Wallin ja barokkiviu-
listina Jaana Herlevi-Hautala. 
Runokvarkki ti 24.11. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Niilo Rauhalan ly-
riikkaa. Mukana pastori Ju-
ha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
Katsele merta, elämän mer-
ta -näyttely ma 26.10.–15.11. 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Anni Lepistön retrospektii-
vinen näyttely. Näyttely on 
avoinna seurakunnan tilai-
suuksien aikana.
 

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 9.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 9.11. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Juttutupa ma 9.11. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Keskustelupiiri kahvikup-
posen ääressä työikäisille. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Sirpa Kemppainen. 
Ystävänkamari ti 10.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 11.11. klo 
18–19.30, Maikkulan kap-
peli. Diakoniaryhmä on kai-
kenikäisten seurakuntalais-
ten paikka toimia diakoni-
an ja aluetyön eri tehtävissä.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 9.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Koskelan juttutupa vierai-
lee Pyhän Luukkaan kap-
pelin juttutuvassa ma 9.11. 
klo 10.30. Lähtö Koskelan 
seurakuntakodin pihalta klo 
10.15. omilla autoilla.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 12.11. klo 13–15, Patenie-
men kirkon seurakuntasali. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 5.11. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Työttömien jouluateria to 
17.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jouluaterialle 
pääsee kutsua vastaan, kut-
sun saa oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolta 16.11.–15.12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
10.11. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Vart-
tuneille kehitysvammaisille.
Keskustelukerho ti 10.11. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

KUULOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 9.11. klo 14, 
kuurojen yhdistys. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
5.11. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
Näkövammaisten kerho ke 
11.11. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraa-
na Näkövammaisten keskus-
liiton aluesihteeri Sinikka 
Mäntyjärvi.

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 6.11. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 9.11. klo 14.30–16, Öber-
gin 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 6.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: uskon perus-
tus, mukana Harri Fager-
holm.
Lähetysteologinen luento-
sarja ti 10.11. klo 18, Oulun 
Diakin auditorio. Auttami-
sen monet kasvot – lähetys-
työn, kansainvälisen diakoni-
an ja kehitysyhteistyön jän-
nite, TT Jaakko Lounela.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 5.11. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti.
Naisille naisista ma 9.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. Illan aikana Maija-Liisa 
Pikkarainen vie kuulijat ku-
vakertomuksen avulla Tansa-
nian Mtwaraan ja kertoo lä-
hetystyöstä naisten näkökul-
masta. Iltapala. Kolehti lähe-
tystyölle.
Lähetyspiiri to 12.11. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti Pasi Kurikka.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 10.11. klo 17.30–19.30, 
Kaukovainion kappeli. Vas-
tuuhenkilöinä toimivat El-
vi ja Jaakko Lounela. Lisätie-
toja lähetyspiirin toiminnas-
ta Karjasillan seurakunnan 
lähetyssihteeri Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714, pau-
la.rosbacka@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 9.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p.040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 9.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLIKIIMINKI
Piispankamarin lähetys-
puoti pe 6.11. ja ma 9.11. klo 
11–14, entinen kunnanta-
lo. Lähetyksen hyväksi oleva 
puoti, josta voi löytää vaikka 
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uudet villasukat yms. 
Lähetyslaihduttajat ti 10.11. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 
Lähetysilta to 12.11. klo 18, 
Armi ja Seppo Savola. Vie-
raana Oulujoen seurakun-
nan lähetystyöstä vastaava 
teologi Pentti Kortesluoma.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 8.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 8.11. klo 16.30, 
Koulukatu 10.
Pyhäkoulu ke 11.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerho to 5.11. 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.
Perhekerho to 12.11. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 8.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 8.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 8.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Perhekerho ma 9.11. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. Perhekerho on las-
ten ja aikuisten kohtaamis-
paikka seurakunnassa. Aloi-
tamme pienellä hartaushet-
kellä kirkkosalissa. Kerhos-
sa myös laulamme, leikim-
me, askartelemme, juomme 
kahvi tai mehut ja vietämme 
aikaa yhdessä jutellen.
Perhekerho ti 10.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 11.11. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 5.11. ja 12.11. klo 

13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hämäränhyssy ilta to 5.11. 
klo 18, Pateniemen kirkko.
Pyhäkoulu pe 6.11. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Joulun perheleiri 11.–13.12. 
Juuman leirikeskus Kuusa-
mo. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa, leikitään ja as-
karrellaan jouluisia asioi-
ta sekä hiljennytään suu-
ren juhlan edellä. Muka-
na pastori Stiven Naatus se-
kä lastenohjaajat Sirkka-Lii-
sa Lindvall ja Seija Kurvinen. 
Ilmoittautumiset internetis-
sä, www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Hinnat: 44 € / aikui-
nen, 4–18-vuotiaat lapset 30 
€. Hinta sisältää matkat, ruu-
an ja majoituksen. 
Pyhäkoulu la 7.11. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsen tajuisesti Raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan sekä lopuksi askarte-
lu tai muu toimintahetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 8.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 8.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 8.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Luukkaan perhekerho to 
5.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja 
saat Stiven Naatukselta p. 
050 3104 990.
Purjehtijantien perheker-
ho ti 10.11. klo 9.30, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisätie-
toja saat Stiven Naatukselta 
p. 050 3104 990.
Koskelan perhekerho ke 
11.11. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 11.11. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
11.11. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
11.11. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
11.11. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
Luukkaan perhekerho to 
12.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.

Oulujoen seurakunta
Perhepyhäkoulu su 8.11. klo 
12, Huonesuon seurakunta-
koti. Koko perheen pyhä-
koulu kaikenikäisille. Vetä-
jät Merja Anundi ja Anne 
Siermala. 
Pyhäkoulu su 8.11. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 

YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 11.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
4.–6.-luokkalaisten advent-
tileiri 27.–29.11. Juuman lei-
rikeskus Kuusamo. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas pe 6.11. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Nuorille avoin yökahvila, 
jonne voit tulla viettämään 
iltaa yksin tai yhdessä kave-
reittesi kanssa. Lisätietoja 
Atelta p. 040 5060 315.
Nuortenilta ti 10.11. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Lisätietoja Atelta p. 040 
5060 315.

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 6.11. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Yökahvila Pöllö on ylä-as-
teikäisille nuorille tarkoitet-
tu perjantai-illan viettopaik-
ka. Kahvila on päihteetön ja 
siellä on tarjolla jotain pien-
tä naposteltavaa. Lisätietoja 
Anssi Putilalta 050 340 8982 
tai anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan 5. isos-
koulutus ke 11.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena on 11.11. ja 
18.11. Minustako isonen? 
Nuortenilta ke 11.11. 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 
12.11. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla imp-
ro-tekniikoihin ja hullutel-
laan. Lisätietoja saat Merjal-
ta, p. 040 524 5944 tai mer-
ja.oksman@evl.fi. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 6.11. ja 13.11. 
klo 19–00.30, Cross Cafe, Iso-
katu 11. 6.11. esiintyy  Tam-
perelainen AOC  eli Army of 
Christ, joka julistaa kristinus-
kon sanomaa hiphopin kaut-
ta. Keikka alkaa klo 21. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
Kirkon Ulkomaanavun työlle.
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 11.11. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena Jobin 
kirja. Yhteyshenkilö seura-

kuntapastori Juha Sarkki-
nen, p. 050 564 9070.
Takkailta ti 10.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli.  

OPISKELIJAJÄRJESTöT
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 6.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Martti Arkkila: Lähetyster-
veisiä Sudanista.
OPKOn opiskelijailta la 7.11. 
klo 19, Öbergin talo. Juma-
lan lahjat 3: Seurakunta, Ola-
vi Rimpiläinen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 9.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 11.11. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.11. klo 19. Kaisa Mal-
kamäellä ja Juha Smållilla 
osoitteessa Vanhantullinka-
tu 6 F 94.

Seniorit
Rikasta minua 60+ -parisuh-
deviikonvaihde 20.–22.11. 
Rokuan leirikeskus. Tarkoi-
tettu pariskunnille, joista ai-
nakin toinen on yli 60-vuoti-
as ja jotka haluavat tarkastel-
la oman parisuhteensa mah-
dollisesti arkeen hukkaantu-
neita asioita ja/tai löytää uu-
sia hyviä asioita. Viikonlopun 
hinta 80 € / pari. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset viimeis-
tään 11.11. Heikki Kaikkosel-
le p. 040 502 5010.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 9.11. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Mahdollisuus diakonis-
san vastaanotolla verenpai-
neenmittaukseen sekä ruo-
kailuun klo 12. Ruoan hinta 
on 4 €. Päivä jatkuu Hopea-
lanka-kerholla.
Tarinatupa ke 11.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta - ja keskusteluker-
ho to 5.11. ja 12.11. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 5.11. ja 
12.11. klo 12, Kajaanintie 1. 
12.11. klo 10.30–11.30 kerho-
vierailu Heinätorin toimin-
ta- ja keskustelukerhoon. 
Vierailijana Elisa Koivumaa.
Kuljetus Raksilasta pikkubus-
silla.
Hopealanka ma 9.11. klo 
12.30, Heinätorin seurakun-
takoti. Senioripäivän seura-
kuntakerho
Seurakuntakerho ma 9.11. 
klo 13, Sara Wacklin -koti. 
Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. Elä-
keläisten kohtaamispaik-
ka seurakunnassa. Keskus-
tellaan, lauletaan, juodaan 
kahvit. Kerhon alussa har-
taus.
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 9.11. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. 
Seurakuntakerho ti 10.11. 
klo 13, Höyhtyän palvelukes-
kuksen mummon kammari. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 

Tarvitsetko apua pie-
nissä kodin korjausas-
kareissa? Ripa löysäl-
lä, sarana vinkuu, tau-
lu kaipaa seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 040 502 
50101. Huom! Emme suori-
ta muuttoja.

Syyskonserteissa 
tarjolla monipuolista 

puhallinmusiikkia
Oulun seurakunnat ja konservatorio järjestävät yh-
teistyössä perinteiset syyskonsertit marraskuussa. Tä-
nä vuonna konsertteja on poikkeuksellisesti kaksi. 
Ensimmäinen konsertti on tiistaina 10. marraskuuta 
kello 19. Silloin esiintyvät puhallinorkesterit Primo, 
Spirito ja Virtuoso. 

Toinen syyskonsertti pidetään keskiviikkona 18. 
marraskuuta kello 19, ja silloin esiintymisvuorossa on 
puhallinorkesteri Viventi. Konsertit ovat Madetojan 
salissa osoitteessa Lintulammentie 1–3.

Kaikki orkesterit ovat seurakunnan ja konserva-
torion yhteisiä. Orkestereissa soittaa sekä konserva-
torion että seurakunnan musiikkikoulun oppilaita ja 
myös pidemmälle ehtineitä harrastajia.

Primon, Spiriton ja Virtuoson yhteiskonsertissa 
kuullaan perinteistä puhallinmusiikkia suomalai-
silta ja ulkomaisilta säveltäjiltä, elokuvamusiikkia, 
televisio-ohjelmien tunnusmelodioita sekä vasta-
alkajien esittämää musiikkia. Primon, Spiriton ja 
Virtuoson soittajat ovat 10–20-vuotiaita.

Viventin konsertti puolestaan on viihdyttävä ja 
vauhdikas läpileikkaus puhallinmusiikkiin. Konser-
tissa kuullaan musiikkia laidasta laitaan jokaiseen 
makuun. Viventissä ikähaitari vaihtelee 16-vuoti-
aista 50-vuotiaisiin soittajiin. Joukossa on musiikin 
ammattiopiskelijoita sekä taidoissaan pitkälle eden-
neitä harrastelijoita.

rauHaN terveHdyS

Konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelmia myydään ovel-
ta hintaan 5 euroa. Konserteissa on väliaika. 

w w w.sxc . hu
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kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145.
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 145.
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Seura-
kuntakerho poikkeukselli-
sesti Maininkisalissa Tuiran 
kirkossa.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Kerhossa mukana 
pastori Harri Fagerholm ja 
Pateniemen uusi vs. diakoni 
Heli Sytelä. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
9.11. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 5.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 9.11. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 9.11. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Huonesuon ja Myllyojan 
eläkeläiskerhot retkellä to 
12.11. 
Eläkeläisten kerho to 12.11. 
klo 14, Metsolan hovi. 

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 5.11. ja 12.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Lauletaan yhdes-
sä, opettellaan myös uusia 
lauluja ja virsiä sekä kuunnel-
laan musiikkia. Monipuolista 
lauluun liittyvää toimintaa 
voi myös tulla kuuntelemaan.
Porinakerho ma 9.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 10.11. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 9.11. ja ke 
11.11. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Puutöitä.
Kivikerho ja tiffanykerho 
ti 10.11. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 10.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
11.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Myyjäiset la 7.11. klo 11–
14, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Myytävänä lihakeittoa, her-
nekeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, leivonnai-
sia sekä käsitöitä. Arvontaa. 
Järjestää Välivainion ja Puo-
livälinkankaan diakoniapiiri.
Martinpäivän lyhtyjuhla 
ti 10.11. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. Martinpäi-
vä on lähimmäisenrakkau-
den ja avun antamisen päi-
vä. Iltahetkessä tutustumme 
Martinpäivän perinteeseen, 
laulamme lyhtylauluja, lei-
kimme ja nautimme kuumaa 
mehua Martinpäivän pullien 
kanssa.
Miesten keskusteluilta ti 
10.11. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Kokoonnumme tak-
kahuoneessa. Aiheena Kris-
titty ja politiikka.
Miesten saunailta ke 11.11. 
klo 16–18, Öbergin talo. 
Miesten piiri ke 11.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Naisten päivä la 21.11. klo 
11, Maikkulan kappeli.Ks. 
erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-
rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 8.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.11. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Piispanmessu ja kirkkoherra 
Jouni Riipisen virkaanasettamisjuhla 

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

Messun toimittaa Samuel Salmi, saarnaa Jouni Riipinen, avustaa Hannu Ojalehto. Gau-
diate -kuoro, johtajana Lauri Nukkala, Sanna Leppäniemi, urut, Leo Rahko kanttori, 
Ylikiimingin Puhaltajien vaskikvintetti.
Linja-autokuljetus lähtee klo 9.00 Ylikiimingin seurakuntatalolta. Reitti: Kuusamon-
tie, Kaartintie, Talvikankaantie, Parkkisenkankaantie, Vaalantie. Tilausajo pysähtyy 
kättä heilauttamalla. Kuljetus kirkosta seurakuntatalolle. Paluu juhlan päätyttyä.

Martinpäivän lyhtyjuhla 
Martinpäivä on lähimmäisenrakkauden ja avun antamisen päivä. 

Otathan lyhtyjuhlaan mukaan
• lyhdyn (sen voi askarrella etukäteen itsekin)

• lämmintä vaatetta, sillä olemme ulkona
• iloista mieltä.

 
Iltahetkessä tutustumme Martinpäivän perinteeseen, 

laulamme lyhtylauluja, 
leikimme ja nautimme kuumaa mehua Martinpäivän 

pullien kanssa.

Tiistaina 10.11. klo 18 
Huonesuon seurakuntakodin pihalla

La 21.11.2009 klo 11–16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9

Klo 11 Aamurukous
Jaksaminen alkaa kodista

Oppilaitospappi Virpi Sillanpää-Posio

Muutos auttaa jaksamaan
Sosionomi-diakoniaopiskelija, perhetyöntekijä Tuula Väyrynen

Puhuminen auttaa jaksamaan
Sairaalapastori Marja-Leena Tahkola

Klo 12.30–13.30 Lounas

Naiset remonttiin!
Remontti-Raisa

Miten jaksamista voi jakaa? 
Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi

Naisten Pankki – toivon luoja 
Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäjohtaja Marianne Heikkilä

Klo 15.30 Viikkomessu

Jakakaa, niin te jaksatte

Kysymyksiä, keskustelua ja musiikkia. 

Myytävänä Naisten Pankki -tuotteita. 

Tervetuloa viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia.

Ylistyslaulu 
elämälle 

Tiistaina 10.11. klo 14 In-
tiön seurakuntakodissa 

Runoja ja virsiä. 
Runot Sirkka Korpela, 
Eeva Korhonen, Helvi 
ja Reino Klemetti. Lau-
lut Helvi ja Reino Kle-
metti. Ohjaus Eija Paso. 
Päätösrukous Anna-Ma-
ri Heikkinen. 

Kahvitarjoilu. Kolehti lä-
hetystyölle.

Mitä kaikkea mielessä soikaan 
runoja ja kitaramusiikkia 

Sunnuntaina 8.11. klo 15 Kaukovainion kappelissa 
Isänpäivän tapahtuma. Runojen ja kitaramusiikin kim-
pussa pastorit Tuisku ja Vähäkangas. 

Perhemessu 

Sunnuntaina 8.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa

Messun jälkeen tarjolla 
isänpäivälounas ja täy-
tekakkukahvit lähetys-
työn hyväksi. Lounaan 
hinta aikuisilta 9 € ja lap-
silta 6 €.

4.–6.-luokkalais-
ten adventtileiri 

27.–29.11. 
Juuman leirikeskuksessa 
Kuusamossa

Karjasillan ja tuomio-
kirkkoseurakunnan yh-
teinen leiri. Leirillä teh-
dään jouluisia juttuja, 
askarrellaan ja touhu-
taan niin sisällä kuin ul-
kona. Luvassa on loista-
vaa seuraa ja timanttista 
tekemistä. Hinta 30 € si-
sältää matkat, täysihoi-
don, ohjelman sekä va-
kuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Mu-
kaan mahtuu 20 ensim-
mäistä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoit-
tautumiset viimeisetään 
13.11. ma-pe klo 9–16 p. 
08 3161340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/il-
moittautumiset. Lisätie-
toja Atte Kääriäinen 040 
5060 315 tai Kaija Sini-
luoto 050 5249 779.

Poppanoita ja  
muuta mukavaa

Villasukkia, lapasia, pannulappuja, kortteja, pop-
panoita, mattoja ja monenlaista muuta mukavaa 
sekä lahjaksi että itseä ilahduttamaan löytyy Piis-
pankamarista.

Suurimman osan tuotteista ovat lahjoittaneet 
paikalliset, osa on tehty lähetyspiirissä tai lähetys-
laihduttajien tapaamisissa. Toiminta pyörii pitkäl-
ti naisten varassa, kuten vastaavanlainen toiminta 
yleensäkin. Yksi poikkeus kuitenkin löytyy: mat-
tojen ja poppanoiden takana on mies.

Hän on ylikiiminkiläinen Pentti Siltakoski. Sil-
takoski kutoo tuotteita sekä myyntiin että Piis-
pankamarin arpajaisvoitoiksi.

Myös tilauksesta mattoja ja poppanaliinoja saa, 
mikäli haluaa tietyn kokoisen tai värisen tuotteen. 
Tosin liian tarkkaan ei kuviota kannata sanella, 
sillä tekijä toivoo saavansa käyttää luovuutta ko-
konaisuuden suunnittelussa. 

Mies on kokenut kangaspuiden käyttäjä: ku-
dontajälki on kauniin tasaista ja raitojen välit sa-
manmittaisia. Kyllä hänen tekemänsä liinan keh-
taa pöydälle levittää.

Ylikiiminkiläinen lähetysmyymälä Piispanka-
mari on vastikään muuttanut remonttiin meneväs-
tä pappilasta entiselle kunnantalolle asukastuvan 
naapuriin. Siellä Penttikin käy kangaspuita paukut-
tamassa.

Satu LapiNLaMpi 

Vapaaehtoisvoimin toimiva myymälä on avoinna 
maanantaisin ja perjantaisin kello 11 –14.

S a t u L a p in lam p i
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5.–12.11.2009enot Oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
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
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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: Lotta Ma-
ria Tuulikki Aatsinki, Mar-
cus Evert Olavi Autere, Oiva 
Matti Aukusti Kallio-Koski, 
Elias Akseli Kukkonen, Sofia 
Augusta Naukkarinen, Otto 
Eemeli Noponen.
Karjasilta: Eemil Aappo Asi-
kainen, Katri Tuulia Härmä, 
Veera Aino Olivia Kallio, Lee-
vi Juhani Kellokumpu, Väinö 
Onni Eemeli Rauhala, Niklas 
Joona Juhani Ruokamo, Wil-
liam Andrew Stewart, Vee-
ra Sofia Tauriainen, Ekoevi 
Eerik Tomety, Carita Jenni-
fer Christiina Vakkuri, Roo-
pe Heikki Ilmari Virkkunen, 
Samppa Jaakko Juhani Virk-
kunen, Alisa Enna Olivia Väi-
sänen.
Tuira: Minea Olivia Anetjär-
vi, Jesse Kristian Harjula, Ai-
no Sofia Juntunen, Julia Ma-
ria Kela, Jasper Julius Kurvi-
nen, Emma Katariina Lassi-
la, Onni Elias Oskari Ojala, 
Kasimir Ilkka Johan Ollanke-
to, Joona Tapani Tauriainen.
Oulujoki: Eetu Oliver Aura, 
Olivia Iida Josefiina Hanko-
nen, Olavi Onni Edvard Kulp-
pi, Joona Tapani Kurkinen, 
Senni Lyydia Leskelä, Daniel 
Aaro Johannes Pulli, Tuike 
Juulia Toljamo.
 

Vihityt
Tuomiokirkko: 
Antti-Miikka 
Tapani Niitty-
vuopio ja Mari-
anne Kristii-
na Keränen, 
Marco Chris-
tian Grön-
roos ja Kata-
rina Sofia Auro-
ra Segerståhl.
Karjasilta: Juha Heik-
ki Pikkarainen ja Helena Tuu-
likki Haapaniemi, Juho Ant-
ti Jaakola ja Johanna Maarit 
Nikkilä, Juho Petri Kajava ja 
Annika Tuulia Illikainen, Ari 
Sakari Moilanen ja Eija Mar-
jatta Karhumaa.
Tuira: Kimmo Juhani Pekki-
nen ja Katja Johanna Karttu-
nen, Kari Antero Räsänen ja 
Niina Annika Konttila.
Oulujoki: Tuomas Petteri 
Pulli ja Anna Maija-Katrii-
na Kiviniemi, Henri Johan-
nes Hankonen ja Heidi Irme-
li Tuomi, Jussi Matias Kärnä 
ja Marjut Päivikki Liukkonen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Meeri Sylvia 
Hämäläinen 73, Edna Hele-
na Södö 68.
Tuira: Matti Ilmari Valtonen 
65.

Elämän polku
SEURAKUNTAILTA 

Torstaina 5.11. klo 18 
Vepsän koululla

Miten kehitetään 
seurakuntaelämää? 
Kahvikupposen ja 
hartauden merkeis-
sä pohditaan tulevaa 
yhdessä seurakun-
nan työntekijöiden 
kanssa. 

Hämäränhyssy 
ilta 

Torstaina 5.11. klo 18 
Pateniemen kirkossa.

Naisille 
naisista 

Maanantaina 9.11. 
klo 18 Heinätorin 
seurakuntatalossa

Maija-Liisa Pikkarai-
nen vie kuulijat kuva-
kertomuksen avulla 
Tansanian Mtwaraan 
ja kertoo lähetystyös-
tä naisten näkökul-
masta. Iltapala. Ko-
lehti lähetystyölle.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.11.2009

Saarenkartanon ehtool-
lishartaus to 5.11. klo 
14.30.
Kirkkokuoro to 5.11. klo 
18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 6.11. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 10.11. klo 18 Raili Haapa-
lalla, Rantatie 64.
Päiväpiiri ke 11.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 12.11. klo 
10 kirkolla.
Kirkkokuoro to 12.11. klo 
18.30 kirkolla.

Rukouslaulumessu su 8.11. klo 18

Vietämme isänpäivän iltana rukouslaulumessua kir-
kossa. Vapaaehtoisia avustajia olisi mukava saada mu-
kaan messun toteuttamiseen: Ovelle toivottamaan 
tervetulleeksi, tekstinlukemiseen ja esirukoukseen. 
Kysy lisää Kaisamarjalta p. 040 7430 381. Messun mu-
siikissa avustaa kirkkokuoro. 

Kirkkoherranvirasto 
Luovontie 52

Virastopäivystys maanan-
taisin klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu mobiili-
vaihteen kautta nume-
rosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 
3161 300.

Työntekijöiden numerot:

Kirkkoherra 040 7430 371 
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Kerhot: Päiväkerho 3-vuo-
tiaille  maanantaisin klo 10 
ja klo 12.45 kokkikerho. Päi-
väkerho 4-v. A tiistaisin klo 
10  ja sisarusryhmä  A klo 13. 
Päiväkerho 4-v. B keskiviik-
koisin klo 12.30. Päiväker-
ho 5-v.  perjantaisin klo 10 
ja kokkikerho B klo 12.30. 
Kerhot Lukkarinkankaan 
kerhohuoneella. Torstaina 
5.11. ei ole perhekerhoa, ei-
kä sisarusryhmää.
Lapsikuoro ma  klo 16–
16.45 srk-talolla. Tervetuloa 
mukaan.
Raamattuopetus ti 10.11. 
klo 18.30 srk-talolla, ”kirjeet 
Eurooppaan”.
Limingan terveyskeskuk-
sen vuodeosastohartaus 
ke 11.11. klo 13.15.
Lumilyhdyn hartaus ke 

11.11. klo 14.30.
Kirkkokuoro ke klo 18.30.
Alatemmeksen hartaus to 
12.11. klo 14.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 12.11. klo 18 srk-talolla.
Elämää Afganistanissa 
-näyttely 26.11. saakka Hii-

EU-ruokaa jaossa

EU-ruokaa jaetaan lauantaina 7.11. klo 10–11 nuoriso-
seurantalolla. Kyseessä on MLL:n ruokaerä ja se on suun-
nattu pääasiassa vähävaraisille lapsiperheille. Otamme 
vastaan kiitollisuudella niin pieniä kuin isojakin villa-
sukkia yms. lahjoitettavaksi lumijokisiin avun tarpees-
sa oleviin koteihin joululahjoina. Ota yhteyttä Marjoon 
p 045 638 1973.

Yhteystiedot
Virasto 387 172
kirkkoherra
045  2369 094
diakonissa 
045 638 1973
suntio
045 630 6081
talouspäällikkö
045 630 6082 
kerhohuone 
387 512

Virasto avoinna 
maanantaisin, keskiviik-
koisin ja perjantaisin klo 
9–14. 

denkivessä. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 6.11. klo 19 Kyös-
ti Karjulalla. Aikuistenilta la 
7.11. klo 18 ry:llä. Päiväkerho 
ti 10.11., to 12.11. klo 17.30–19 
ja ke 11.11. klo 17–18.30. Ke 
11.11. klo 19 seurat ry:llä. 

Sana soi -ilta to 5.11. klo 
18 srk-keskuksen isossa sa-
lissa. Vieraana evankelista 
Anne Pohtamo-Hietanen ja 
rovasti Pauli Tuohioja. Mu-
siikista vastaavat Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan Lapsikuoro se-
kä Holman sisarukset. 
Seurakuntakerho to 5.11. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila to 5.11. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Vakkurilan perhekerho ei 
kokoonnu pe 6.11.
Diakonia-lähetyspiiri ma 
9.11. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille to 12.11. klo 
18 Vakkurilassa. 
Avoimet ovet rippikou-
lun käyneille nuorille 
torstaisin klo 17 Vakkuri-
lassa.
Sururyhmä alkaa ke 11.11. 
klo 18 srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa. Sururyh-
mä tarjoaa läheisensä me-
nettäneille mahdollisuuden 
käsitellä asiaa yhdessä tois-
ten samassa elämäntilan-

teessa olevien kanssa. Ryh-
män vetäjinä toimivat dia-
konissa Helena Seppänen 
ja pastori Jari Flink. Ilm. He-
lena Seppäselle p. 040 5819 
316 ma 9.11. mennessä.
Yhteyspäivä-koulutusta 
ja virkistystä seurakun-
nan vapaaehtoisina toi-
miville la 14.11. klo 11.30–16 
Wirkkulassa. Mukana Pirjo 
Juntunen Sanansaattajista. 
Ilm. 6.11. mennessä Johanna 
p. 045 1393 993 tai Helena Y. 
p. 040 5014 764.
Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 15.11. Yli-Iissä. 
Lähtö klo 8.45 Haukiputaan 
kirkon pihasta, paluu noin  
klo 15. Päivä alkaa klo 10 
jumalanpalveluksella, jon-
ka jälkeen ruokailu ja ohjel-
maa sekä kahvit srk-kodilla. 
Ilm. ja ruokavaliot diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 5472 636 viim. 6.11. 
Seurakunta tarjoaa matkat 
ja tarjoilut.
Rakastatko vielä? -kirk-
konäytelmä Teatterikuo-
palla su 15.11. klo 16. Näytel-
mässä 25-vuotishääpäivään-
sä viettävä pariskunta palaa 
vihkikirkkoonsa pohtimaan 
yhteistä matkaansa. Esiin-
tymässä Eija Vilpas ja Jarmo 
Mäkinen. Näytelmän lisäksi 
musiikkia ja iltapäiväkahvit. 
Lippuja 10 € hlö ja 17 € paris-
kunta tuntia ennen esitystä 
Teatterikuopalta tai ennak-
koon Kiiminkijoen opistolta 
tai Oulun kaupungin teatte-

Haukiputaan seurakuntakeskuksen urkujen 
2-vuotissynttäreitä juhlitaan maratonkonsertilla 
pe 6.11. klo 19–23.

Urkurit soittavat seuraavassa järjestyksessä: 19–
19.30 Hannu Niemelä, 19.30–20 Else Piilonen, 20–
20.30 Raakel Pöyhtäri, 20.30–21 Elias Niemelä, 21–22 
Lauri-Kalle Kallunki,22–23 Markus Wargh.

Lauri-Kalle Kallungin osuuteen sisältyy yhteislau-
lua. Maratonin päättäjä Markus Wargh on Luulajan 
tuomiokirkon urkuri. Maratonkonserttiin voi tulla mil-
loin haluaa ja olla sen ajan kuin hyvältä tuntuu. Kon-
serttiin on vapaa pääsy ja vapaaehtoinen ohjelma-
maksu tulee musiikkityölle. Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro järjestää tarjoilua matkarahastonsa kar-
tuttamiseksi ja myy uutta joululevyään. Konsert-
ti kuuluu osaltaan Haukipudas-päivien kulttuuritar-
jontaan.

Ihmisenä maailmassa 
-sarja jatkuu la 7.11. klo 
10–12 Kahvelissa Revon-
tie 14.
Ohjelmallisessa aamu-
kahvitilaisuudessa dia-
konissa Leena Lehmus-
puu puhuu aiheesta 
Muodonmuutos. Hän on 
omakohtaisesti kokenut 
ja työnsä kautta pereh-
tynyt, miten vakava sai-
raus koskettaa koko ih-
mistä. Musiikista vastaa 
Else Piilonen. Osallistu-
mismaksu 4€,  sis. kahvin 
ja pullan.

rin lippupisteeltä.
Hiljaisuuden retriitti 27.–
29.11. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Retriittiohjaajina 
toimivat pastori Maria Vä-
häkangas ja diakonissa Lai-
la Rantakokko. Viikonlopun 
hinta on 50 €. Ilm. pe 6.11. 
mennessä diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636 
tai Laila Rantakokolle p. 040 
8668 319, laila.rantakokko@
evl.fi. Ilmoittautuneille lä-
hetetään retriittikirje.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron joulucd-le-
vy  Riemuisa joulun sa-
noma on myynnissä kirkko-
herranvirastossa, Haukipu-
taan Pentikillä, Kukkakaup-
pa Kissankellossa, sekä Ou-
lussa Musiikki-Kullaksella ja 
Kirjakauppa Bibliassa. Levyä 
saa myös kuorolaisilta. CD:n 
hinta on 20 euroa.
Seurakunnassamme on 
vs. kanttorina 2.11. alkaen 
Else Piilonen, p. 040 5815 
974, else.piilonen@evl.fi.
Rauhanyhdistys:  Hau-
kipudas: aikuistenilta pe 
6.11. klo 18 ry:llä, isäinpäivä-
seurat su 8.11. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 10.11. klo 13 
srk-keskuksen monitoimi-
salissa, lauluseurat ke 11.11. 
klo 18.30 Parkkisella, Elo-
tie 9. Kello: päiväkerho pe 
6.11. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, raamattuluokka (pienet) 
pe 6.11. klo 17.30 Leinosel-
la, Käpylänkuja 22, ompelu-
seurat pe 6.11. klo 18.30 Lit-

towilla, Täryläntie 18. Joki-
kylä: raamattuluokka isot 
ja pienet pe 6.11. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat ja raha-
myyjäiset pe 6.11. klo 18.30, 
päiväkerho ti 10.11. ja ke 
11.11. klo 17.30 ry:llä, sisar-
piiri to 12.11. klo 18.30 ry:llä.
Kuolleet: Mimmi Margare-
ta Mäkinen 88.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jussi Tapani Malila ja Han-
na Kaisa Taipale, Tuomo Jo-
hannes Niemelä ja Mari Ka-
roliina Holma.
Kastettu: Miro Eemil Koi-
vukangas, Catlyn Erika 
Kenttä, Inka Emilia Ikonen, 
Seela Milena Vänttilä, Nik-
las Petteri Penttilä, Taina Ja-
nita Nissi, Enna Iida Matil-
da Niemelä, Miina Matlee-
na Väisänen, Heikki Mika-
el Kokko.

Isänpäivälounas su 
8.11. klo 11–13.30 srk-kes-
kuksessa. Karjalanpaisti, 
salaatit, leivät ja juomat 
sekä jälkiruokana pork-
kanaleivoskahvit. Hinta 9 
€, 5–12-vuotiaat 4 euroa 
ja nuorimmat ilmaiseksi.

E l s i  H u t t u n e n
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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 Pyhäkoulu su 15.11. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodissa.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 11.11. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa. 
Suunnitellaan 22.11. pidet-
tävää messua.
Hartaus ke 11.11. klo 14 Jaa-
rankartano, Seija Lomma.
Hartaus to 12.11. klo 14 Vi-
rekoti, Jaana Kontio.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 8.11. klo 18 
Montin-salissa. 
Risto Ainalin urkukonsert-
ti su 8.11. klo 19 seurakunta-
keskuksessa.
Sururyhmä to 5.11. klo 18 
Montin-salissa, Raimo Salo-
nen Raimo ja Seija Lomma. 
Juttunurkka ja työttömien 
ja pienituloisten eläkeläis-
ten ruokailu ma 9.11. klo 10 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Jaana Kontio.

Diakoniapiiri ma 9.11. klo 
13 Kolamäen kerhohuo-
neella. Seija Lomma.
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten ilta to 12.11. klo 18–
20.30 Jäälin seurakuntako-
dissa. Askarteluilta Nina 
Karppisen ohjaamana.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 10.11. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa.
Kuntouttava naisten päih-
deryhmä to 5.11. klo 14 
Montin-salissa. 
Gospelmessu pe 6.11. klo 
18.30 ja sen jälkeen Yökah-
vila klo 22 saakka Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Iin rovastikunnan Ranta-
pohjan alueen omaishoi-
tajien kirkkopyhäjuhla su 
22.11. klo 10 Haukiputaan 
kirkossa ja juhla klo 12 seu-
rakuntatalolla. Ilm. 16.11. 
mennessä Jaanalle p. 040 
5793 248.
Lähetyspiiri ti 10.11. klo 13 
Vanhan koulun lähimmäi-
sen tuvassa.

Lähetyssihteeri Arja Rajala 
p 044 5760 019. 
Perhekerho to 5.11. klo 
09.30 Kirkkopirtillä.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälissä. 
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30-11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Esikkoryhmä ti 10.11. klo 10 
Montin-salissa. Ensimmäi-
sen lapsen saaneiden oma 
hetki tavata muita vanhem-
pia ja lapsia kahvikupposen 
ääressä. 
Pizzaa ja parisuhdetta pe 
20.11. klo 18–20.15 Montin-
salissa. Lapsen oikeudesta 
vanhempiin alustaa Johanna 
Kerola. Lastenhoito järjes-
tetään. Ilmoittautumiset ja 
lastenhoidon varaukset pe 
12.11. mennessä perhetyön-
tekijä Riina Moilaselle p. 040 
5609 678 tai sähköpostilla.
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-

JUONNETTU URKUKONSERTTI 

Kiimingin seurakuntakeskuksen urut ovat nyt olleet käytössä yhden vuoden. Sen 
kunniaksi urkujen suunnittelusta vastannut urkujensoiton lehtori Risto Ainali soit-
taa urkukonsertin isänpäivän iltana su 8.11 klo 19. 

Konsertissa esitellään helppotajuisesti keskeisiä urkuteoksia. Konsertin juontaa 
kirkkomusiikin lehtori Tuomo Nikkola.

Urkumusiikin ABC -konsertissa kuullaan muun muassa Gigoutin kuuluisa Tocca-
ta, barokin mestarien Bachin ja Buxtehuden pieniä ja suuria urkukappaleita sekä 
Franckin ”sankarillinen marssi uruille”. Konsertin pääjärjestäjänä toimii Kiimingin 
musiikkiyhdistys. 
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €.

PIZZAA JA PARISUHDETTA 
– LAPSEN OIKEUS VANHEMPIIN

Perjantaina 20.11. klo 18 Montin-salissa. 
Aiheena  lapsen oikeus vanhempiin. Aihetta alustaa 
Johanna Kerola. 
 Pizzaa ja parisuhdetta -illoissa syödään pizza-iltapa-
la ja puhutaan parisuhteesta. Iltojen periaatteena on 
ollut, että keskusteluun osallistuminen on vapaaeh-
toista. Iltoihin voi myös sisältyä musiikkia tai musiik-
kiesiintyjiä. Illan ohjelma päättyy noin klo 20.15 men-
nessä. 
 Lastenhoito järjestetty. Ilmoittautumiset 12.11. 
mennessä perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 
5609 678. Pizzaa ja parisuhdetta iltojen ajaksi seura-
kunta järjestää lastenhoidon seurakunnan tiloissa. 
Lastenhoitajina toimivat tehtävään koulutetut isoset. 
Lapsilla on hyvä olla omat eväät mukana.

Miesten raamattupiiri to 
5.11. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Askeleet pe 6.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 8.11. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Gospelia ja iltateetä 
nyyttikestien merkeissä. Eh-
toollinen. Lapsille tilaisuu-
den aikana pyhäkoulu. 
Palveluryhmän vierailu Ho-
vilassa ma 9.11. klo 13.30. 
Sään salliessa ulkoilemme 
yhdessä vanhusten kanssa, 
lisäksi ohjelmaa ruokasalis-
sa sekä kahvitarjoilu.
Lähetysilta ma 9.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-talon sa-

lissa. Nimikkolähettimme 
Vuokko ja Matti Laurila ker-
tovat työstään Nepalissa.
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa: Ma klo 13–14.30, ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–
11 perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa: Ke ja to klo 
9.30–11. Kirkonkylän seura-
kuntakodilla: Ke klo 9.30–
11. Pyhän kolminaisuuden 
kirkossa: ti ja pe klo 9.30–11.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Kirkkovaltuuston kokous 
to 12.11. klo 18. Pöytäkirjan 
nähtävillä 13.11.–14.12. klo 
9–15 kirkkoherranvirastos-
sa ja kotisivuilla www.evl.
fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 11.11. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa ja 
Seurakuntapiiri to 12.11. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 

Vieraana kunnasta kotipal-
veluohjaaja Johanna Pikku-
aho.
Työikäisten naisten piiri ke 
11.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 11.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 12.11. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattupiiri to 
12.11. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Mukana Leena 
Brockman.
Oulun seudun vapaaehtois-
toiminnan pääjuhla to 3.12. 
klo 18–20 Pohjankartanos-
sa Oulussa. Lähdemme lin-
ja-autolla, jos lähtijöitä on 
riittävästi. Retken hinta on  
5 €, joka sisältää kuljetuk-
sen ja tarjoilun. Linja-auto 
lähtee Kirkonkylän srk-ko-
dilta klo 17.30. Ilmoittau-
tumiset ti 17.11. mennessä 
Soile Pakkaselle p. 040 7790 
367 tai Leena Hintsalalle p. 
040 7790 365.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti, to klo 14–17 ja la 
klo 10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta tiistaisin klo 
10–14 Nordea-talon alaker-
rassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-

taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
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. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Raamis ke 11.11. klo 17.30 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro tiistaisin klo 
16.30–18 Kempelehallilla. 
Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat itäpuoli to 
5.11. klo 19 Tiirolalla, Port-
tikellonkuja 12. Raamattu-
luokat pe 6.11. klo 18 Pie-
nemmät: Käkelä, Niittyran-
nantie 142. Isommat: Käl-
käinen, Horsmatie 19. Sisa-
rilta pe 6.11. klo 18. Nuor-
tenilta pe 6.11. klo 19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
6.11. klo 19 ry:llä. Seurat su 
8.11. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Neea Lyydia Haa-
palahti, Aleksi Juha Samuel 
Suutari, Noora Emilia Kor-
pela, Hilla Martta Hahto.
Kuollut: Irma Ainikki Harvio 
s. Daavittila 66, Viljo Ante-
ro Maaninka 58, Reija An-
neli Juntunen s. Kouvala 44.

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14, to klo 9–17

Raamatunlukijat 
kokoontuvat 

Su 8.11. kirkkokahvien 
jälkeen kirkkosaliin Jo-
hanneksen evankeliumin 
äärelle. 
Tervetuloa mukaan!

Isänpäivän perhemessu 

Su 8.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Liturgi Seija Helomaa, saar-
na Pekka Rehumäki, kant-
torina Tomi Heilimo. Kirk-
kokahvit. 

miset parkkiin maanantai-
sin ja tiistaisin klo 15 men-
nessä p. 0400 835 374 / las-
tenohjaajat.
Kirkkovaltuusto to 12.11. klo 
18 seurakuntakeskuksessa.
Rauhanyhdistys: Maakun-
nalliset lauluseurat pe 6.11. 
klo 18.30 ry:llä. Seurat su 
8.11 klo 17 ry:llä.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Osallistumme Oulun Talvi-
päiville 14–15.11.
Kastetut: Emmi Anneli 
Hemmilä, Julius Aaro Oska-
ri Isoniemi, Eerik Urho Jo-
hannes Ojala, Adele Isabel 
Ruotsalainen, Kasper Eino 
Alfred Mehtälä, Veera Vil-
helmiina Raappana, Aatu 
Johannes Timonen.
Vihityt: Mikko Paavo Ante-
ro Karjalainen ja Soile Piritta 
Pelkonen. Vesa Olavi Timo-
nen ja Jatta Johanna Näppä.
Kuolleet: Edla Eliisa Savi-
laakso 85, Reino Mikael Kil-
pala 70, Martti Lauri Mikael 
Heikkinen 74.w
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

AVOIN YLEISÖTILAISUUS 

ISÄN ARKI 
KE 11.11. KLO 18.00 

VANAMOSALISSA 
Tupos, Kauppakaari 1 

Miten Isä jaksat? Arjen haasteita; koti, 
parisuhde, lapset, työ, harrastukset  
Miten kaiken sen sovitat yhteen?  

Aiheen alustaa:  Ville Pahkin, 
Perhetyöntekijä Oulusta 

Pyydettyjä puheenvuoroja erilaisten 
harrastusten parissa toimivilta isiltä 

Hillomunkkikahvit alkaen klo 17.40 
 
     Järj. Limingan seurakunta / Tupoksen diakoniaryhmä 

Lähetysilta to 5.11. klo 19 
Eija ja Kaarlo Saarenpäällä, 
Hyrkkäänmäentie 39, Jouni 
Heikkinen.
Kylmälänkylän kerho pe 
6.11. klo 10–12 kappelissa, 
Jouni Heikkisen aiheena ku-
vateologia. Kyyti lähtee klo 
9.30 srk-talolta.
Miestenilta pe 6.11. klo 18 

Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Laitasaaren kerho ti 10.11. 
klo 12 rukoushuoneella, 
Pekka Kyllönen.
Hartaus ti 10.11. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 10.11. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Kotiseurat / siioninvirsi-
seurat ti 10.11. klo 19 Hilk-
ka Konnulla, Ahotie 6, pu-
hujana Merja Jyrkkä.
Keskipäivänkerho ke 11.11. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Pekka Kyllönen. Ajan-
kohtaisista apteekkiasioista 
kertoo apteekkari Taije Jun-
tunen. Arvonta.
Rukouspiiri ke 11.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

Syntymäpäiväjuhlat to 
12.11. klo 13 seurakuntata-
lossa loka-joulukuun aikana 
65, 70, 75, 80 ja 85 vuotta 
täyttäville. Kutsun saaneet, 
tervetuloa yksin tai omaisen 
tai ystävän kanssa. Tarjoilun 
vuoksi pyydämme ilmoit-
tautumaan 10.11. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284.
Hartaus to 12.11. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 11.11. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Reilu kaup-
pa esittäytyy Päivärinteel-
lä ti 10.11. ja Laitasaaressa 
to 12.11. Lastenviikko viikol-
la 47, tarkempia tietoja seu-
raavassa lehdessä.
Nuoret: Nuortenilta ke 
11.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa. Koulupasto-
ripäivystys to 12.11. klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla.
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 6.11. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa ja oppitunnit 
la 7.11. klo 10–14 Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Laitasaaren 
kerho ti 10.11. klo 12, Pekka 
Kyllönen.
Muhoksen rauhanyhdis-

Kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

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

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

PALELEEKO? 

Seurakuntatalolle unohtui muutama viikko 
sitten miesten päällystakki. 

Kesän rippileiriltä taas jäi Koortilaan naisten 
nahkajakku. 

Molemmat noudettavissa tuntomerkkejä 
vastaan kirkkoherranvirastosta  p. 533 1284.

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
11.11. klo 18–20 srk-talolla. 
Tähdet to 5.11. ja 12.11. klo 
16–17 srk-talolla.
Hartaus to 5.11. klo 13 Palve-
lukodilla, klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Avoin kohtauspaikka kai-
kenlaisille kristityille tiis-
taisin klo 18  lähetysvintillä 
Raamatun äärellä. Huomaa 
muuttunut päivä!

Hyvän mielen päiväkahvit 
ke 11.11. klo 12 pappilan pi-
hapiirin vintillä mielenter-
veyskuntoutujille. Suuhy-
gienisti Reeta Kaikkonen 
valistaa suunhoidosta.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
11.11.
Tupoksen olohuone ke 
11.11. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Mukana Kyllikki 
ja Eero Väyrynen ja diakonis-
sa Maisa Hautamäki.
Cross Stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 13.11. klo 18 
Tupoksen Vanamossa. Tar-
kemmin seuraavassa lehdessä.
Lähetysvintti: avoinna maa-
nantaisin klo 12–14.
Nuoret: Nuortenilta to 5.11. 
klo 18–20 uusissa nuorten-
tilassa srk-talolla. Mukana 
päiväkoulun rippikoululai-
set. Nuorten lähetysvintti 
ke 11.11. klo 17–18.30. Mu-
kana päiväkoulun rippikou-
lulaiset. Nuorten raamis to 
12.11. klo 17.30 lähetysvin-
tillä. Huom! La 14.11. ei ole 
nuorteniltaa eikä yökahvi-
laa, olemme Maata Näky-
vissä -festareilla.
Perhekerhot: Ti 10.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 11.11 
klo 9.30-11 Vanamossa. 
Partio: To 5.11. Tupoksen 
partiolaisten retki Liisanlin-
naan Alatemmekselle. Ret-
kikirje johtajilta. Pe 6.11. 
Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 15–17. Lippu-
kunnan hallitus partiotoi-
mistossa klo 18–20. Su 8.11. 
Kirkkopalvelussa Pihlajan-

marjat. 9.–12.11. Make neu-
vottelupäivillä. Pe 13.11. 
Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 15–17. Suden-
pentuosaston yöretki 13.–
14.11.  Partiokämpälle. Li-
sätietoa ja retkikirjeet joh-
tajilta. Su 15.11. Kirkkopal-
velussa Kanervat.
Rauhanyhdistys: Pe 6.11. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 

ry:llä ja nuortenilta Vana-
mossa. La 7.11. klo 18.30 raa-
mattuluokka (5–6) ry:llä. Su 
8.11. klo 11.30 pyhäkoulut ja 
klo 17 sekä klo 18.30 seurat 
ry:llä.
Kastettu: Hilda Selina El-
gbacka, Louna Kastanja 
Paakki, Helka Tuulia Paak-
konen, Eemil Alvar Benja-
min Pöyskö.
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tys: Pe 6.11. klo 19 mies-
ten järjestämä toimintailta 
ry:llä. Su 8.11. klo 14 seurat 
ry:llä. Ma 9.11. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: Pe 6.11. klo 19 raamat-
tuluokka ja ompeluseurat 
ry:llä. La 7.11. klo 11 päivä-
kerho ry:llä. 
Kastettu: Sami Mikael Huo-
vinen, Mette Peppiina Ma-

tintytär Toljamo, Miljo Atso 
Antero Niskanen, Kerttuli 
Milka Margareta Härkönen, 
Pihla Elsa Mirjami Ervasti.
Kuollut: Timo Veli Juhani 
Saarinen 58.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.11.2009

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Lähetystalkooilta ma 9.11. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
Kirpputori ke 11.11. klo 10–
13 talkootuvassa. 
Ystävän kammari ti 10.11. 
klo 12–14 seurakuntakodissa.
Kuorot: lapsikuoro to 5.11. 
ja to 12.11. klo 17, Vox Mar-
garita ke 11.11. klo 18, nuo-
risokuoro to 5.11. ja to 12.11. 
klo 16.30, kirkkokuoro to 
5.11. ja to 12.11. klo 18.
Perhekerho to 5.11., ma 
9.11. ja to 12.11. klo 10–13 

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
su 8.11. klo 11-14 

Oulunsalon srk-talolla 
10 € / aikuiset  
5 € / lapset 7-14v 
Alle kouluikäiset 
ilmaiseksi   

Onnenpyörä 

MENU 
Karjalanpaisti  
talon tapaan,  

Täytekakkukahvit 
 

Tuotto lähetystyölle 

Hyvät ystävät!

Vienan Karjalan seurakunnissa kesä oli jälleen vilkasta leiriaikaa. 
Leireillä oli mukana lukuisa seurakuntien työntekijä- ja vapaaehtoisjoukko. 
Mukana oli Kajaanin, Kuhmon, Kuusamon, Iin, Kuivaniemen, Oulun, Ylikii-
mingin, Pudasjärven ja Vaalan seurakuntien viranhaltijoita ja vapaaehtoi-
sia. Samoin mukana oli eri hengellisten järjestöjen edustajia.

Kiitos Teille, jotka monissa eri tehtävissä olitte mukana leireillä ja Teille 
Te uskolliset rukoilijat! Leiritoiminta vie kesäisin suurimman osan ajasta-
ni, mutta se on niin tärkeä toimintamuoto, että siihen kannattaa satsata. 
Tukirengaskirje 03/2009.

Tule kuulemaan Ari Huotaria Vienan Karjalan iltaan keskiviikkona 2.12. klo 
18 seurakuntatalolle.

 Ohjelmassa
 Vienan Karjalan työn tilanne ja hartaus Ari Huotari
 Yhteislauluja 
 Kahvit
 Arpajaiset, tuotto Vienan Karjalan työlle
 –lahjoituksia otetaan vastaan arpajaisia varten

seurakuntakodissa, Petäjä-
rinteen perhekerho ke 11.11. 
klo 10–13.
Lapsiparkki ke 11.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
Muskari ma 9.11. klo 16.30–
17.15 seurakuntakodissa ja  
to 5.11. klo 16–17 Sarakylän 
koululla.
Koillismaan kuulovam-
maisten virkistyspäivä ke 
25.11. Pudasjärvellä. Ko-
koonnumme klo 11 Pudas-
järven kirkkoon, tutustum-
me uusiin urkuihin ja saam-

TASAUS-ILTAKIRKKO 
ke 11.11. klo 18  

Oulunsalon kirkossa 
 

Musiikillinen kirkkohetki 
 

Kolehti Suomen Lähetysseuran  
Tasaus-keräykseen Kolumbiaan 

 

Mukana Maranatha-lauluryhmä,  
johtaa Outi-Mari Karppinen 

Isänpäivälounas su 8.11. klo 
11 lähetystyön hyväksi.
Herännäisseurat su 8.11. 
klo 18.30 Maarit ja Ekku 
Leskelällä Metsokuja 3, Ou-
lunsalo.
Yksinhuoltajien olohuone 
10.10. klo 18 Pappilassa, las-
tenhoito järjestetty. 
Parkkikerho ke 11.11. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla
Perhekerho ke 11.11. klo 
9.30–11 Repussa.
Virsilaulupiiri 11.11. klo 12 
Kyläkamarilla.
Kyläkamarin tukiryhmä ke 

ROVASTIKUNNALLINEN 
KEHITYSVAMMAISTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ JUHLA

Pe 4.12.2009 klo 13–15 
Kempeleessä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Tilaisuus alkaa Juhlajumalanpalveluksella, jonka 
jälkeen isänmaallista ohjelmaa ja täytekakkukahvit.
Juhlapuku. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 13.11. 
diakonissa Päiville p. 044 7453 853.

me kuulla urkumusiikkia. 
Ruokailu klo 12 ja ohjelmaa 
seurakuntakodissa. Läh-
tökahvit klo 14. Liikkumi-
nen omin kyydein. Ilmoit-
tautuminen viimeistään ma 
16.11. kirkkoherranviras-
toon p. 08 8823 100.
Diakoniatyön päivystys- 
ja ajanvarausaika maa-
nantaisin klo 9–11. Henna 
Savilampi p. 0400 866 480 
ja Marja-Liisa Kuosa p. 040 
5396 402.
Rauhanyhdistykset: Seu-

rat su 8.11. klo 13 Kurenalan 
ry:llä, Eero Illikainen, Seppo 
Leppänen. Raamattuluokka 
pe 6.11. klo 19 Sarakylässä 
Heidi Mannisella.
Kastettu: Petja Vilhelm 
Ojala, Samuel Kari Aukus-
ti Hietala, Rebecka Marissa 
Benazo.
Avioliittoon vihitty: Pasi 
Marko Antero Lasanen ja 
Tuija Piritta Parkkila.
Kuollut: Sirkka Inkeri Nie-
melä 84, Pentti Olavi Aho 
78.

 

    

  TERVETULOA! 

   KYLÄKAMARILLE  KAHVITTELEMAAN ! 

   MA‐KE  KLO 11–14 

   Maanantaina vohveleita  

   Tiistaisin / verenpaineen mittaus  

   Käsityöpuoti avoinna  ma‐ke  

   myynnissä ihania käsitöitä, sukkia ja 

   lapasia ym.         

   Lapsille leikkinurkka  

   Osoite : Pappilantie  28 

 

  

11.11. klo 13. Suunnitellaan 
ja keskustellaan yhdessä ky-
läkamarin toiminnasta.
Hartaus ke 11.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tuomo 
Kangas.
Seurakuntakerho to 12.11. 
klo 11. Vieraana Pekka Kin-
nunen.
Kirkonkylän ry: Myyjäis-
tavaroiden vastaanotto 
ja ruokailu pe 6.11. klo 17 
ry:llä, myyjäiset klo 18.30 
ry:llä, nuortenilta klo 20 
ry:llä, Ihmettelen luojan töi-
tä, Erkki Alasaarela. Su 8.11. 
klo 12 raamattuluokka I 
ry:llä, raamattuluokka II Ky-
länpuoli ja Keskikylä; ry Kar-

huoja; Tuomas Lääkkö, seu-
rat klo 16 ry:llä, Timo Määt-
tä, Pekka Kinnunen. Raa-
mattu tutuksi-ilta, Laupias
samarialainen, Mauno Lin-
nanmäki. Lauluseuroja ko-
deissa ti 10.11. klo 18.30; 
Keskikylä; Korkiakoskella, 
Visakoivukuja 16.
Salonpään ry: Lauluseurat 
ja pikkumyyjäiset to 5.11. 
klo 18.30 ry:llä. Leirikesku-
silta 15.11. klo 16 ry:llä, Erk-
ki Vähäsöyrinki.
Kastettu: Mikael Eetu Alek-
santeri Reponen, Aaron Vil-
jami Koskelo.
Kuollut: Tauno Johan An-
dreas Paaso 94.

Re i j a  Haa p a la in e n
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Isäinpäivätapahtuma

Perhekirkko su 8.11 klo 12 Pyhännän kirkossa. 

Ruokailu ennen jumalanpalvelusta klo 11 seurakun-
tatalolla. Jumalanpalveluksen jälkeen lapsiparkki. 
Mahdollisuus perheiden ulkoilulle. Kahvit ulkoilun 
jälkeen. 

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

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Kirkkovaltuuston ko-
kous to 12.11. klo 18 Kes-
tilän srk-kodissa.

KESTILÄ
Ompeluseuramyyjäiset 
pe 6.11. ja 13.11. klo 19 ry:llä. 
Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri ke 11.11. klo 11 

Kankaalla, Riitta ja Juhani 
Niirasella.  
Kirkkokuoro ti 10.11. klo 19 
srk-kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, perhekerho to 12.11. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa. 
Seurakuntakerho pe 13.11. 
klo 10 srk-kodissa.
Kastettu: Alisa Iida Eveliina 
Reinikainen.
Vihitty: Pasi Jorma Juhani 
Reinikainen ja Päivi Anita 
Taipaleenmäki.
PIIPPOLA
Kotiseurat su 8.11. klo 18 
Tuulikki Tuovisella, Väärä-
kuja 3.
Seurakuntakerho ti 10.11. 
klo 12 Väinölässä.
Veteraanikuoro ma klo 11 
srk-kodissa.  
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 16 srk-kodissa. 

PULKKILA
Miesten ilta la 7.11. klo 20 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 8.11. 
klo 14.30 vuodeosastolla, 
Heikki Karppinen.
Seurakuntakerho ke 11.11. 
klo 12 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 11.11. klo 
13.30 srk-talossa. 
Opistoilta pe 6.11. klo 19 
ry:llä. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16 kerhohuoneessa.  

PYHÄNTÄ
Seurat ja lauluilta la 7.11. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat su 8.11. klo 16 ry:llä. 
Lukupiiri ti 10.11. klo 9 
Ukonojan kerhohuoneella. 
MLL:n perhekahvila ti 
10.11. klo 10 kerhotilassa. 
Lauluseurat ke 11.11. klo 
18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulua to 12.11. klo 
9.15 päiväkodissa.

Kunnan ja seurakunnan 
vapaaehtoistyöntekijöiden kokoontuminen

Tiistaina 10.11. klo 15 Tyrnävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa. Tervetuloa mukaan entiset ja uudet va-
paaehtoiset.

Isänpäivänä 8.11.

Perhekirkko klo 10 Tyrnävän srk-talolla. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Isänpäivälounas klo 11.30–13.30 Tyrnävän srk-talolla.

Lounaan hinta 6 € /aikuinen, 3 € / lapsi, alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Tuotto menee lähetystyölle. Tarjolla 
palapaistia, perunoita, kasvisgratiinia ym. Jälkiruoka-
na kakkukahvi.

Perhekirkko klo 16 Temmeksen srk-talolla. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Perhekirkon jälkeen on mahdollisuus syödä iltapala 
srk-talolla. Iltapalan hinta on 2 € / henkilö ja 5 € / per-
he. Tuotto menee diakonia- ja lähetystyölle.

Tyrnävän seurakunnan ja 
Tyrnävän kunnan musiikkiviikko 
29.11. – 5.12. 

Viikko juhlistaa
kirkon uusia urkuja 

Musiikkia vauvasta vaariin! 

Seurakuntakerhon retki to 12.11. Kärsämäelle 

Lähtö klo 9 Tyrnävän seurakuntatalolta ja paluu noin 
klo 16.30. Vieraillaan seurakunnassa ja tutustutaan sekä 
tavalliseen kirkkoon että paanukirkkoon. Osallistumis-
maksu 15 € / kerholainen ja 25 € / muut. Maksu sisältää 
kyydin, ruokailun, kahvin ja ohjelman. Ilmoittautumi-
set viimeistään 5.11. kirkkoherranvirastoon p. 5640 600.

Ranttiset

Nyt on mahdollisuus 
päästä laulamaan isossa 
kuorossa Maasalon Ad-
venttivesperiä. Harjoi-
tukset to 12.11. ja 19.11. 
klo 19 Rantsilan srk-ta-
lossa. Esitys su 29.11. klo 
19 Pyhännän kirkossa. 

Kirkkoherranvirasto 

Pappilankuja 6
92620 Piippola

Virsihetki to 12.11. klo 10 
Nestorissa.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho to 5.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 kerhotilassa sekä ke 
klo 17 Tavastkengällä.
Kastettu: Antero Juhani 
Mäki.
Kuollut: Eino Henrik Piip-
po 78.

RANTSILA
Arkipyhäkoulua to 5.11. 
klo 9.30 Tenavarinteellä ja 
klo 10.15 Lastentalossa. 
Seurakuntakerho to 5.11. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 6.11. ja 
13.11. klo 19 ry:llä. 
Kirkkokahvit su 8.11. per-
hekirkon klo 10 jälkeen seu-
rakuntatalossa.
Syöpäkerho ke 11.11. klo 13 
srk-talossa. 
Varttuneiden kerho ke 
11.11. klo 13 ry:llä. 
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla.  
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla, Pik-
kunuput to klo 12 ja Isot Nu-
put ti klo 10 Nuppulassa. Tyt-
tökerho ma klo 15.30 Nuppu-
lassa, Mankilan varhaisnuo-

Kirkkovaltuuston kokous 
to 12.11. klo 19 Tyrnävän srk-
talolla. Kokouksen asialuet-
telo on nähtävänä khran-
viraston ilmoitustaululla 
khranviraston aukioloaika-
na. Kirkkovaltuuston koko-
uksen tarkistettu pöytäkirja 
muutoksenhakuohjeineen 
on nähtävänä khranviras-
tossa 14.11.–13.12.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 5.11. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus pe 6.11. klo 13.30 
Kotolassa.
Suutarinkylä-Ylipään 
diakoniapiiri ma 9.11. klo 
19 Sirkka ja Mauno Heikki-
lällä, Kylmäläntie 161.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ti 10.11.
Nuoret: Nuortenilta pe 
6.11. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat ja julkai-
suilta to 5.11. klo 19 ry:llä. 
Äidit ja isät-ilta la 7.11. klo 
18 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 

6.11. klo 19 ry:llä. Seurat su 
8.11. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Lidia Adelina 
Kallio, Selma Vanamo Karp-
pinen, Konsta Juho Petteri
Lepistö, Otto Eemil Sante-
ri Paaso, Iida Maria Vihelä.
Jimi Eetu Juhani Hoppula, 
Adil Miikkael Kylli, Emilia El-
sa Ilona Markus, Riina Ma-
rika Naukkarinen, Emmiina 
Sofianna Penttilä.
Kuollut: Laura Margaree-
ta Koskela s Miettunen 87, 
Mikko Tuomas Ventelä 29.

w
w

w
.sxc.h

u

ret ti klo 14.30 (ei ti 10.11.), 
Hovin varhaisnuoret I ryh-
mä ke klo 12.15 ja II ryhmä 
klo 14.15.

Kastettu: Tero Pekka Sa-
muli Pistemaa.
Kuollut: Johan Aabraham 
Tervo 92.w
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Lukunurkka

Markku Tynkkynen: 
Keltainen Taunus ja muuta elämänmenoa. 
150 s. 
Kirjapaja 2009.

Miehistä hartautta
Markku Tynkkynen on lahtelainen pappi ja koulut-
taja. Hän on pitänyt koskettavia, narratiivisia radio-
hartauksia, joiden ympärille hän on kirjoittanut jä-
mäkän miehisen kertomuskokoelman Keltainen Tau-
nus ja muuta elämänmenoa. 

Tarinat vievät usein ihmissuhdekiemuroihin, 
oman tilanteen selvittelemiseen, Jumalan kaipauk-
seen ja syvällisten elämän totuuksien katselemiseen. 
Tynkkynen ei sen enempää kaunistele kuin kauhis-
tele elämän moninaisuutta, rujoutta ja rajuutta, vaan 
antaa henkilöilleen äänen sanoa tuntemuksensa jul-
ki aidolla tavalla. Hartaudellinen ote on samalla ker-
taa herkkää ja lujaa.

Kun poika ei koskaan nähnyt isänsä itkevän, ei 
poikakaan osaa itkeä. Kun miehen koira tulee van-
haksi ja sairastuu, isä lausuu pojalleen koko elämän 
matkalle seuraavat sanat: ”Jokaisen metsästäjän on it-
se ammuttava oma koiransa”. Vaikka itkettää, poika 
ei anna lupaa itselleen itkeä. Vain kerran hän oli tien-
nyt isänsä itkeneen, vaikkei ollut nähnytkään. Poika 
kuitenkin antaa luvan itselleen itkeä ja kokea, kuinka 
helpottavaa se onkaan.

Osa tarinoista liittyy miehille niin tärkeään au-
toon. Tynkkynen osaa löytää aiheesta uusia ja tuo-
reita näkökulmia, yhdistää niihin kristillisen uskon 
perussanoman vailla opettamista tai saarnanuottia. 
Paanasen vuoden Galaxie on vanha, vuodelta 1964, 
mutta ei ihan mikä tahansa auto. Autojen kanssa 
miehillä on usein näytönpaikka, niin Paanasellakin, 
mutta yhtäkkiä hän huomaa kuinka Galaxiesta tulee 
rukouskammio. 

Urheilu ja luonnossa kulkeminen ovat myös mie-
hille eri yhteyksissä tärkeitä asioita. Tynkkynen vie 
tiettömään maastoon, jossa kokeillaan rajoja, uhma-
taan luontoa, mutta samalla opitaan hyvin viisaalla ja 
ankarallakin tavalla elämän lainalaisuuksia. 

Vaikeat asiat, erityisesti vakava sairaus ja kuole-
man pohtiminen vievät miehen hiljaisuuteen katse-
lemaan rajallista elämää, kokemaan jotain Jumalan 
suuruudesta vailla sanoja. Ja sitten kun on sanojen ai-
ka, on se tehtävä näin: ”On sellaista ihmisen tuskaan, 
että sen lähellä on oltava hiljaa. Varottava erityisesti 
tuollaisia raamatunsanoja, joissa puhutaan Jumalan 
huolenpidosta. Jos siellä jotain on pakko sanoa, niin 

olkoon se syvyydestä nouseva mykkä huuto: Jumala-
ni, Jumalani, miksi minut hylkäsit”.

Tynkkysen teksti on vetävää, ilmeikästä ja yllättä-
vää. Tarina kulkee, mutta siinä samalla myös evan-
keliumin raikas suola.

riStO KOrMiLaiNeN

Sikainfluenssaan 
sairastunutta ei saa 
jättää yksin. Huolellinen 
suojautuminen tekee 
auttamisen turvalliseksi.

Seurakuntadiakoniasihteeri Ire-
ne Nummela kirkkohallitukses-
ta kehottaa kansalaisia sikain-
fluensssan aikana tavallista suu-
rempaan vastuunottoon lähipii-
ristä.

– Kukaan ei saada jäädä nyt 
yksin. Esimerkiksi kerrostalossa 
asuvalle sairaalle vanhukselle voi 
soittaa ja kysyä, tarvitseeko hän 
lääkkeitä tai kaupasta ruokaa. 

yksinhuoltajille 
lastenhoitaja
Miten käy lapsille, jos yksin-
huoltaja sairastuu vakavasti, 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n toiminnanjohtaja 
Heljä Sairisalo?

Sairastunut yksinhuoltaja voi 
värvätä avukseen Väestöliiton ja 
Mannerheimin lastensuojelulii-
ton lastenhoitajan. Jos etävan-
hempi on olemassa, hän voi jää-
dä hoitovapaalle hoitamaan lap-
sia. Viimeisenä keinona lapsen 
voi myös sijoittaa väliaikaisesti 
lastenkotiin.

Hoitosopimuksella 
tilapäishoitopaikka
Järjestöpäällikkö Merja Pur-
honen Omaishoitajien liitosta, 
mitä tehdään, kun omaishoita-
ja sairastuu? 

Omaishoitosopimuksessa on 
usein sopimus omaishoitajan sai-
rastumisen varalta. Niissä on kir-

Yksinäistä potijaa voi auttaa 
monin tavoin

jattu, miten toimitaan sairausta-
pauksissa. Sopimuksessa voidaan 
osoittaa tilapäishoitopaikka hoi-
dettavalle.

Kissalle ja koiralle kavereita
Mitä tehdään koiralle tai kissal-
le, jos sairastunut ei jaksa hoitaa 
niitä, Oulun eläinsuojeluyhdis-
tyksen puheenjohtaja Johanna 
Heffernan? 

Tällaisissa tapauksissa läheiset 
tai omaiset ovat ottaneet eläimet 
hoitaakseen. Eläimille voidaan 
myös etsiä uutta kotia. Ulkoile-
misessa ovat auttaneet esimerkik-
si 4H, jolla on niin sanottuja dog 
sittereitä eli henkilöitä, jotka voi-

vat ulkoiluttaa eläimiä.
Monesti voi etsiä apua viemäl-

lä kauppaan ilmoituksen, jossa et-
sitään apua eläintenpitoon. Koti-
palveluyrityksillä on ollut ulkoi-
luttamispalveluita. Koiran voi vie-
dä kenties myös koirahoitolaan.

apua asukastuvista
Oulussa toimii 12 asukastupaa. 
Voiko niiltä saada apua sairau-
den väsyttämälle, Karjasillan 
asukasyhdistyksen puheenjoh-
taja Erkki Luttinen? 

Asiaa ei ole mietitty, mutta idea 
on ihan hyvä. Asiointipalvelu voi-
si auttaa sairastuneita pientä kor-
vausta vastaan. Heille voisi viedä 

ruokaa tai ulkoiluttaa koiraa.

tervettä järkeä ja 
naapuriapua
Pitääkö yksinäisten varata nyt 
ylimäräistä ruokaa kaappiin, 
vs.diakonian hiippakuntasih-
teeri Mirva Kuikka tuomioka-
pitulista? 

Isoja varastoja ei kannata 
hankkia. Naapurit voivat viedä 
ruuan ovelle. 

Normaali 
suojautuminen riittää
Condian työterveyspalveluis-
ta työterveyshoitaja Anne Au-
vinen, miten neuvot kansalai-

sia auttamaan sikainfluenssaan 
sairastunutta, jos oma sairastu-
minen pelottaa?

– Jos auttaja ei kuulu mihin-
kään taudin riskiryhmään, nor-
maali suojautuminen, hyvä kä-
sihygienia ja kasvomaski riittä-
vät. Kasvomaskin voi tehdä tar-
vittaessa esimerkiksi kaulahui-
vista. Luonnollisesti myös roko-
te suojaa tartunnalta.

– Avuntarvitsijaa ei saa jättää 
yksin. Minä uskon, että naapu-
riavun tarjoaminen tällaisessa ti-
lanteessa on hyvinkin luontevaa.

peKKa HeLiN ja 
riitta HirvONeN

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

Hyvää naapuriapua on viedä sairastuneelle tarvittaessa ruokaa.


