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Vaikeampaa oli sitten kertoa syyt 
siihen, miksi näitä tapoja noudate-
taan. Ajattelin päästä helpolla ja an-
taa vanhempien klassikkovastauksen, 
että se nyt vaan on niin. Jotkut vain 
ovat päättäneet niin. Mutta kerroin 
myös, että tavat eivät usein ole rajoit-
teita vaan tuttuja ja turvallisia asioi-
ta, jotka tuovat samalla hyvää miel-
tä. Ihan kuten meille vaikkapa serk-
kupojan kastejuhla, joulukirkko tai 
ihanasti järjestetyt lastenjuhlat vii-
me sunnuntaina kirkossa. 

Että miksikö uskontoja on niin 
monta? Emme taida me vanhemmat-
kaan aina vastauksia tietää, ja vasta-
usta näin ikiaikaiseen kysymykseen 
ei löydy edes googlesta, vaikka sitä 
keinoa minulle ehdotettiin seuraa-
vaksi. 

Keskustelun päätteeksi hiljenin 
ja olin aika tyytyväinen suoltamaa-
ni opetukseen. Tyttö olisi ilmeisesti 
tyytynyt vähän yksinkertaisempaan-
kin vastaukseen, kun totesi lopuksi: 
”Ai, no olisit heti sanonut, että ne on 
niitä jumalajuttuja”.

LEA ANSAMAA
Kirjoittaja on oululainen tiedottaja 

ja kahden lapsen äiti.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Me kaikki rekrytoimme

Kelvottomuus voi olla 
silmänkääntötemppu
Kirjailija Torsti Lehtisen mukaan monet 
kristityt piehtaroivat surkeudellaan.

”Ihmismieli on salakavala. Kun kris-
titty samastuu omaan kelvottomuuteen-
sa, se voi olla silmänkääntötemppu, jol-
la hän välttelee täyden vastuun ottamis-
ta vaelluksestaan. Mennään körttiseuroi-
hin tappelemaan siitä, kuka meistä on-
kaan syntisin…

– Turhamaisuuttani saattaa osoittaa 
sekin, että olen sitoutunut ikuiseen kes-
keneräisyyteeni ja narrin viittaani. Ank-
kuroituminen omaan pienuuteensa voi 
merkitä, ettei minun tarvitsekaan kasvaa 
ihmisenä, kun olen vain tällainen ”synti-
nen saatana kurja” kuin Jukolan Simeon.

Torsti Lehtinen tunnustaa, että tässä 
piilee hänen kilvoittelunsa ydinongelma. 
helmasyntinä ei ole erinomaisuuden har-
ha. Mies muistaa kyllä kaiken aikaa raa-
dollisuutensa.

– Ongelmani löytyy pikemminkin ru-
man ankanpoikasen suunnasta. On hel-
pompaa olla ”keskeneräinen” räkänokka 
kuin aikuinen mies.

Aatoksia

Uskovaisen 
monipuolinen 
määritelmä

”Äiti, mikä on uskovainen?”, ky-
syi ekaluokkalaisemme yllättä-
en ruokapöydässä. 

Koulussa kun olivat tytöt ju-
telleet, että uskovainen on semmoi-
nen, jolla ei ole korviksia, joka käy 
kirkossa ja jonka kotona ei ole televi-
siota. Kaksi semmoista on kuulemma 
omallakin luokalla. Isoveli tunsi niitä 
myös omalta luokaltaan. 

Oli jälleen aika käydä yksi niistä 
hankalista ja vaikeista keskusteluista, 
joihin lapset kaipaavat kipeästi oman 
vanhemman näkökulmaa. Viimeksi 
olen käynyt yhtä syvällisen keskuste-
lun homoudesta, joten tutuilla laduil-
la oltiin taas. 

Kysymys poiki keittiössämme pit-
kän keskustelun, tai oikeastaan äidin 
pitkän yksinpuhelun. Aika pian ulo-
tin asian koko maailmaa kattavaksi. 
Kerroin, miten eri uskonnoissa asi-
oita tehdään eri tavoin: jotkut eivät 
vietä joulua ja syntymäpäiviä, jotkut 
käyttävät huivia hiustensa peittona, 
jotkut kieltäytyvät tietyistä ruuista. 
Että muistatkos senkin kaverin päi-
väkodista, joka ajatteli toisin kuin me, 
mutta joka oli ihan tavallinen ja ki-
va tyttö?

Vakuutin, että kukaan ei ole huo-
nompi kuin toinen, vaikka tavat ovat 
toisenlaiset. Ja että ystävyys luokka-
kaverin kanssa ei katso sitä, mihin 
uskotaan ja mitkä ovat kodin tavat, 
vaan että kaikkien kanssa on lupa ja 
rikkaus olla kaveri. 

Pikemminkin on niin, että olisi kau-
hean tylsää, jos olisimme kaikki sa-
manlaisia. Ja että vaikka sydämessäm-
me uskomme itse niin kuin uskomme, 
on toisen uskominen ihan yhtä tärkeä 
hänelle. Siksi usein myös asia, jota voi 
syvästi loukata rumilla sanoilla. 

– Näennäinen nöyryys voi olla veru-
ke sille, ettei suostu etenemään kilvoituk-
sen tiellä. Saatetaan jopa kiittää siitä, että 
taas on saatu kompuroida siihen surke-
aan, synnintuntoiseen jamaan, jossa on-
nistuneesti ollaan.”

Henki & Elämä 12. lokakuuta 2011

Häikäilemättömyys 
pelottaa professoria
Teologian professori Antti Raunio pel-
kää, että luterilaisen etiikan perinne ka-
dotetaan Suomessa.

”Seurauksena saattaa olla, että yhä 
useampi alkaa pitää luonnollisena oman 
etunsa asettamista etusijalle muihin näh-
den. Tästä on jo mielestäni varsin selviä 
merkkejä.

Kasvattajilta voi tulla tällöin tukea sii-
hen ajattelutapaan, että yksilöllä on oike-
us olla aika häikäilemätönkin omaa etu-
aan edistäessään.

Tällainen ajattelu pudottaa pohjan 
yhteiseen hyvään pyrkiviltä hankkeilta, 
Antti Raunio vastaa.”

Kirkkotie 18/2011

Tässä lehdessä, sivuilla 10–11, puhutaan kir-

kon töistä. Kävimme kysymässä Eteenpäin – 

Koulutus- ja työelämämessuilla, kiinnostaako 

nuoria työpaikka kirkossa. 

Samalla aukeamalla haastatellaan myös oululais-

ta luottamushenkilöä Maija Päkkilää, joka rekry-

toi uusia työntekijöitä Oulun seurakuntayhtymään.

Vasta vähän aikaa sitten näytti siltä, että kir-

kolla on edessä työvoimapula. Uutiset ovat kui-

tenkin vaihtuneet hämmentävän nopeasti: nyt kir-

kon käytävillä puhutaan enimmäkseen henkilös-

tön leikkaustarpeista. 

Ennusteiden mukaan tulevan kymmenen vuoden 

leikkaustarve on suuruudeltaan suunnilleen sama 

kuin eläkkeelle jäävien määrä.

Olisi helppo ajatella, että vastuu uusien työnte-

kijöiden saamisesta kirkon palvelukseen on virallis-

ten rekrytoijien vastuulla.

Näin ei kuitenkaan ole, vaan jokainen kirkon 

työntekijä rekrytoi omassa työssään. Voidaan aja-

tella myös niin, että kaikki kirkon jäsenet ovat 

eräänlaisia rekrytoijia, kun viestimme kokemuk-

siamme kirkosta. 

Olisikin tärkeää, että muistaisimme kertoa toi-

sillemme kirkosta myös hyviä asioita. Niin helpos-

ti älähdämme siitä, miten vajavainen yhteisö kirk-

ko on.

Sitähän se onkin, mutta onneksi kirkossa usko-

taan Jumalaan eikä ihmisiin.

Kirkko on ehdottomasti mainettaan parempi.

Se on ennen kaikkea toivon yhteisö. Toivoa julis-

tavat kauniisti työllään iso joukko seurakunnan 

työntekijöitä täällä Oulun seudullakin.

Inhimillisyyttä 
muutoksissa

Seurakunnat elävät parhaillaan muutoksien 

äärellä kirkon talouden heikentyessä. Oulun 

seudun seurakunnille uudistuksia aiheuttaa 

monikuntaliitos.

Juuri nyt seurakuntien johtajien on hyvä muis-

taa muutosviestinnän viisaita periaatteita. Niin 

seurakuntalaisille kuin henkilöstölle on tärkeää 

kertoa kaikista tulevista muutoksista ajoissa, val-

misteluvaiheessa. Asioista on tiedotettava inhimil-

lisesti ja selkokielellä.

Johtajien ei pidä pantata tietoa. Myös se tulee 

kertoa, jos ei tiedä tai ei voi vielä sanoa.

Näiden viestinnän periaatteiden takana on syvä 

ymmärrys ihmisten mahdollisuuksista sopeutua 

muutoksiin ja elää niiden keskellä työkykyisenä.
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11.11.11

Tuomiokirkossa pääsee 
11.11. vihille non-stoppina. 
Kuuden ykkösen päivä ei 
aiheuta Oulun seudulla 
suurta häähumua.

Pian koittaa perjantai 
11.11.2011. Harvinaisen 
päivämäärän on nosta-
nut esille myös luterilainen 

kirkko, joka houkuttelee pareja 
vihille juuri tuona päivänä. 

Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnissa vain muutamis-
sa päivämäärä näkyy jonkinlai-
sena hääinnostuksena. Lehti il-
mestyy 14 seurakunnassa Oulun 
seudulla.

Normaalia perjantaipäivää 
enemmän vihkimisiä on Siikalat-
van, Limingan ja Oulujoen seura-
kunnissa sekä Oulun tuomiokirk-
koseurakunnassa.

Oulujoen kirkkoherra Jouni 
Riipinen kertoo, että Oulujoella 
on 11. marraskuuta kahdet häät. 
Tavallisena perjan-
taina niitä ei yleen-
sä ole yhtään.

Riipinen us-
koo, että kuuden 
ykkösen päivä on 
houkuttanut pare-
ja vihille. Hän huo-
mauttaa kuitenkin, et-
tä seurakunnan vihki-
misten kokonaismäärään 
harvinainen päivämäärä ei 
vaikuta juuri lainkaan, eikä 
sitä ole seurakunnissa odotet-
tukaan.

Riipinen ei pidä pahana, et-
tä kirkko mainostaa perjantaita 
11.11.11 hääpäivänä. Se on hänen 
mielestään hyvä tapa tuoda esille 
vihkimisen tärkeyttä.

Esteettömyystodistus 
muistettava hankkia ajoissa
Oulun tuomiokirkossa järjeste-
tään vihkihetki 11.11. kello 17 al-
kaen. Myös useissa muissa Suo-
men kirkoissa järjestetään tuol-
loin häätapahtumia. 

Tuomiokirkon vihkitilaisuu-
teen ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon, vaan parit vihitään saa-
pumisjärjestyksessä. 

Halutessaan hääpari voi kutsua 
juhlaan omat läheisensä. 

Vihkimisen jälkeen tarjolla on 
hääkakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa.

Oulun seurakuntayhtymän 
keskusrekisteristä muistutetaan, 
että avioliiton esteiden tutkin-
taa  on pyydettävä tuomiokirkon 
vihkihetkeä varten viimeistään 4. 
marraskuuta. 

Mitä aikaisemmin esteettö-
myystodistuksen pyytää, sitä 
varmemmin sen ehtii saada ko-
tiin postitse.

Keskusrekisteristä kerrottiin 

Vielä ehtii naimisiin 11.11.11 – ainakin Oulun tuomiokirkossa

Tyrkyllä ikimuistoinen hääpäivä

alkuviikosta, että vihkihetki on 
herättänyt kiinnostusta oulu-
laispareissa. Aiemmissa vihki-
hetkissä tuomiokirkossa on ol-
lut vihittävänä myös muitakin 
kuin oululaisia.

Moni asia päivämäärää 
tärkeämpää 
Haukiputaan kirkkoherranvi-
raston toimistonhoitaja Hanna 
Hautala uskoo, ettei erikoinen, 
helposti muistettava päivämää-

rä ratkaise kenenkään avioitu-
mista, vaan ikimuistoinen ajan-
kohta on ainoastaan jännä yksi-
tyiskohta muutoin isossa asiassa.

Hautala muistelee, että 
7.7.2007 oli ruuhkainen päivä 
Haukiputaan kirkossa, mutta 
kesälauantait ovat kysyttyjä vih-
kipäiviä joka tapauksessa.

– Muistan kyllä sen, että tuo-
ta päivää varattiin virastosta hy-
vissä ajoin vihkipäiväksi, Hauta-
la sanoo.

Hänen mukaansa monille 
vihkipareille on ennen kaikkea 
tärkeää saada mieluinen kirkko 
vihkikirkoksi. Päivämäärästä ja 
kellonajasta ollaan silloin val-
miita keskustelemaan.

– Jos pareilla on tiedossa tut-
tu, mieluinen pappi, esimerkik-
si oma rippipappi, hänen saami-
sensa on myös monille vihittä-
ville tärkeää, Hautala kertoo.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

Kiiminkiläiset Eveliina Äi-
jälä ja Petri Häli tutus-
tuivat toisiinsa noin vuo-
si sitten. Kihloihin he me-

nivät 1.1.2011. Häät ovat tulossa 
Kiimingin kirkossa 11.11.2011.

Eveliina ja Petri sanovat, et-
tei numeroihin liity heidän mie-
lissään mitään erityistä ”magiik-
kaa”. 11. marraskuuta valittiin 
juhlapäiväksi siksi, että päivä-
määrä on helppo muistaa.

– Ja onhan se hauska jatku-
mo kihlajaispäivälle, molemmat 
tuumivat.

Naimisiin menoa hääpa-
ri oli suunnitellut muutoinkin. 
Uniikki päivämäärä sai heidät 
vain päättämään häiden ajan-
kohdan. Kesä oli vihkimiselle 
liian kiireistä aikaa.

Kun lähipiiri sai Eveliinan ja 
Petrin kutsun häihin, kukaan ei 
kummastellut ajankohtaa vaan 
kommentti oli pikemminkin: 

Onhan tätä jo odotettukin.
– Sisko toki kysyi, miksi kel-

lon aika ei ole 11 vaan kello 15, 
Eveliina nauraa.

– Mutta emmehän me ehti-
si kirkkoon vielä yhdeksitoista, 
puolisot hymyilevät.

Eveliina ja Petri kertovat ra-
kastuneensa toisiinsa ensi sil-
mäyksellä. Naimisiin pariskun-
ta haluaa mennä, sillä suunnitel-
missa on lapsia ja hartaana toi-
veena pitkä yhteinen elämä.

Häistään he toivovat intii-
miä, ennen kaikkea rauhallista 
hetkeä.

– Meidän työpäivämme ovat 
hektisiä, mutta 11.11. kiireen 
kuuluu väistyä, Petri sanoo.

Petri Häli kertoo, että sama-
na päivänä on hänen suvussaan 
myös toiset häät.  

RIITTA HIRVONEN

Eveliina ja Petri 
valitsivat 11.11.

Jaani  F ö h r

Monille vihkipareille 
on ennen kaikkea 
tärkeää saada 
mieluinen kirkko 
vihkikirkoksi. 
Päivämäärästä ja 
kellonajasta ollaan 
silloin valmiita 
keskustelemaan.

Eveliina Äijälä ja Petri Häli haluavat naimisiin päivänä, 
joka on helppo muistaa.
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Kysy!

Miten aikuinen kastetaan?

Jos 18 vuotta täyttänyt haluaa liittyä ev.-lut. kirkkoon, ei-
kä häntä ole aiemmin minkään muun kirkkokunnan ta-
holta kastettu, kuinka kastetoimitus tapahtuu? 

Kastaminen tapahtuu suurin piirtein samoin kuin 
lapsen. Muutama pieni poikkeus löytyy itse kastetoimituk-
sesta ja siitä, että kastettava hoitaa käytännön asiat itse. 

Kasteen haluavan täytyy ensin esittää pyyntö seurakun-
nan kirkkoherralle, että hänet otettaisiin kirkon yhteyteen. 
Seuraavaksi käydään rippikoulu, eli noin 20 tuntia kristil-
listä opetusta papin ohjauksessa. Kastetilaisuus on siten sa-
malla myös konfirmaatio.

Kastetilaisuudessa täytyy olla mukana kaksi kummia tai 
kaksi todistajaa, jotka kastettava valitsee itse. Kummien on 
oltava konfirmoituja kirkon jäseniä. Vanhempien ei ole suo-
siteltavaa toimia kummeina.

Kastetilaisuus voidaan pitää kirkossa, kotona, tai muus-
sa sopivassa paikassa. Kastemekon sijaan aikuisella on pääl-
lään valkea alba. Aikuisille on oma kastekaavansa, joka on 
hyvin pitkälle sama kuin lapsilla. Merkittävin poikkeus on 
se, että uskontunnustuksen lausumisen jälkeen pappi kysyy 
kastettavalta, haluaako hän tulla kastetuksi tähän uskoon, 
johon vastataan ”tahdon”.

Pään valeleminen vedellä kolme kertaa kuuluu myös täy-
si-ikäisen kastamiseen. On makuasia, missä asennossa kas-
tettava on, mutta hyvin usein hän on polvillaan.  

SANNA TuRuNEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  
liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi 
lähettää numeroon 044 5626 450. 

Postia

Kirkkopuheisiin 
kaivataan 
kuuluvuutta

Olin Tuomasmessussa 
Kastellin kirkossa 8. 
lokakuuta. Ihmette-
len, pidetäänkö tääl-

lä Oulussa hienona puhua kir-
kossa niin hiljaa, ettei puheesta 
saa selvää? 

Saarna taisi olla Lasarukses-
ta. Rukouspyynnöt eivät kuu-

luneet lainkaan. Meillä 
Pohjois-Ruotsissa kaikki 
kuulivat, kun pappi saar-
nasi kirkossa. Minulla on 
vielä hyvä kuulo, mutta sil-
ti saan jännittää, kuulenko 
puheen.

Koen, että pyöräreissu kir-
kolle meni hukkaan, minulle jäi 
tilaisuudesta huono maku suu-
hun. Kahvi tosin oli hyvää.

BROR VESTERBERG

Palautetta
Lähetä 

palautetta 
Onko sinulla naseva mielipide, 

kysymys tai kommentti? 
Lähetä se meille palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla toimitus@
rauhantervehdys.fi.

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.
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Yön hiljaisuudes’ kaksi
siinä muistelee,
vanhus ja pappi
joka kuuntelee,
tarinata miehen
paljon kulkeneen
elämässä, nähneen,
ja kovan kokeneen.

Aamun kajo voittaa idän taivaalla,
valo varjon voittaa, unen vaivalla.
Paimen ottaa vielä,
käden väsyneen
mut’ sit ei vanhus tiedä
kun saa hän siunauksen.

Ja rukouksen myötä,
mitt’ pappi mielessään.
Kun tekee tätä työtä,
on sairas vieressään,
tapailee hän hiljaa,
sanat muististaan
eessä kypsää viljaa,
usein tuskissaan.

Kuin vahvistusta yöhön, 
muistiin palautuu.
Rukouskin kuuluu työhön,
siihen salautuu,
armon suuri voima,
tänäkin aamuna,
saa saateeks’ iäisyyteen,
nyt uneen vaipuva.

Illasta aamuun kulkevat hetket,
taas uusi päivä sarastaa.
Päättyvät kerran maalliset retket,
siell, Taivaankoti odottaa.
Tiesi on tullut määränpäähän,
portti on auennut rauhan maan,
kulkija päässyt on, tyyneen säähän,
perillä olla, siell’ rauhassa saan.

AIMO MäKI

Ote Aimo Mäen runosta. Runo kertoo 
vanhan miehen yöstä sairaalassa.
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Oulun sairaalasielunhoidon 50-vuotista taivalta on juhlistettu kaupungissa monin tavoin. Viime sunnuntain juhlamessun 
Oulun tuomiokirkossa toimitti piispa Samuel Salmi, saarnan piti sairaalasielunhoidon johtaja Sampo Muurinen ja avustajina 
toimi sairaaloiden henkilökuntaa. 
Kuvassa johtava sairaalapastori Hannele Lusikka puhuu sairaalan henkilökunnalle järjestetyssä juhlatilaisuudessa, jossa 
esiintyivät myös Johanna ja Mikko Iivanainen. Lusikka iloitsee yhteisestä juhlasta ja uskoo sen siirtyvän myös voimaksi arkeen. 
Juhlat jatkuvat kuitenkin vielä tämän viikon torstaina ja perjantaina, kun muusikko Jukka Salminen vierailee sairaalan 
lastenosastoilla. Viimeisessä musiikkituokiossa on mukana myös Tansanian ystävyyshiippakunnan apulaispiispa Emmanuel 
Makala.
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Maata kiertelemässä

Sitkeä 
pyhiinvaeltaja
Padasjoelta Santiago de Compos-
telaan Espanjassa. Erkki Sipura 
ei tiedä, onko hän ainoa suoma-
lainen, joka on kävellen taitta-
nut näin pitkän pyhiinvaelluk-
sen Suomesta saakka. Vähän yli 
70-vuotias, vain suomea puhuva 
mies, on kokenut vaeltaja.

Hänen kävelynsä kotisaar-
ta kauemmaksi alkoi siitä, kun 
hän muutamia vuosia sitten jäi 
leskeksi ja surua piti jotenkin 
hoitaa.

Matkalleen Sipura lähti 5.7. 
ja oli perillä Santiagossa 26.9. 

Ainoa pysähtynyt päivä oli, 
kun neljä lääkäriä hoiti hänen 
jalkaansa tullutta jännetupin-
tulehdusta. Paljon ehti matkal-
la tapahtua, muutaman kerran 
hän erehtyi moottoritielle kul-
kemaan.

Raskainta oli kuulemma 
Pyreneiden ylitys, kun se tun-
tui olevan pitkällistä nousua. 
Yönsä Sipura vietti yleensä tai-
vasalla makuupussissa, kerran 
hän yöpyi pienessä puolitoista-
metrisessä leikkimökissä.

Kaikesta on kuitenkin selvit-
ty. Mies muistelee kiitollisena 
kaikkia esirukoilijoitaan ympä-
ri Suomen ja kertoo päässeensä 
turvallisesti kotimaahan.

Mielenosoittajille 
majoitusta 
kirkosta
Lontoossa joukko suuryritys-
ten vastaisten mielenosoitusten 
osallistujia on majoittunut kau-
pungin pääkirkon St Paulin ka-
tedraalin tiloihin. Mielenosoit-
tajat ovat kirkon suojeluksessa, 
ja poliisi on joutunut jättämään 
heidät rauhaan.

Poliisin käännyttämisestä 
on vastuussa katedraalin ka-
niikki, pastori Giles Fraser.

– Ihmisten oikeus rauhan-
omaisiin mielenilmaisuihin 
on minulle hyvin tärkeä, Fra-
ser sanoi Religion News Servicen 
haastattelussa.

Katedraalin sunnuntaijuma-
lanpalvelus sujui häiriöttä naa-
mioituneista mielenosoittajis-
ta huolimatta. Mielenosoittajat 
saivat luvan majailla kirkossa 
sillä ehdolla, että he eivät häi-
ritse turisteja.

Lontoon mielenosoitukset 
ovat osa maailmanlaajuiseksi 
levinneitä kapitalismin vastai-
sia mielenilmauksia.

Usko näkyy myös lompakossa

Usko ei pelkästään pelas-
ta ihmisten sielua vaan 
määrittää myös heidän 
taloustilanteeseensa, väit-

tää uusi yhdysvaltalainen tutki-
mus. 

Tutkija Lisa Keister Duken 
yliopistosta Pohjois-Carolinasta 
muistuttaa, ettei raha kuitenkaan 
jakaudu tasan kaikille. Parhaas-
sa asemassa ovat Yhdysvalloissa 
valtavirran protestantit, valkoiset 
katoliset ja juutalaiset. Sen sijaan 
evankelikaalisten, mustien pro-
testanttien ja latinalaisamerikka-
laisten katolisten nettoansiot jää-
vät huomattavasti yhdysvaltalais-
ten keskipalkasta.

Tuloeroja uskonnollisten ryh-
mien välillä selitetään vakaumuk-
sen kokonaisvaltaisella vaikutuk-
sella taloutta koskeviin päätök-
siin. Keisterin mukaan ne uskon-

nollisten ryhmien jäsenet, joiden 
vakaumus vaikuttaa vahvasti ura-
valintoihin tai kulutustottumuk-
siin pysyvät usein köyhinä. 

Tulojen sijoittumista yleistä 
alemmalle tasolle lisäävät avio-
erot sekä lasten saaminen nuo-
rella iällä. Raamatun taloudellis-
ten ohjeiden hyödyntäminen ja 
rukoilu taloudellisten päätösten 
puolesta saattaa puolestaan lisätä 
hyväntekeväisyyteen annettujen 
avustusten määrää. Yhdysvalta-
laisten taloudellisia arvoja mittaa-
van tutkimuksen mukaan evan-
kelikaaliset pitävät kirkkoa tär-
keimpänä hyväntekeväisyyskoh-
teena ja antavat sille eniten rahaa.

Varallisuutta puolestaan edis-
tävät kouluttautuminen, uravaih-
toehtojen valinta taloudellises-
ta näkökulmasta sekä lasten saa-
minen myöhemmällä iällä. Tut-

kimuksen mukaan mustat pro-
testantit saavat ensimmäisen lap-
sensa keskimäärin 22-vuotiaina, 
kun taas juutalaisista tulee van-
hempia keskimäärin 30-vuotiai-
na. Avioeroprosentti on puoles-
taan evankelikaaleilla 17,2 ja juu-
talaisilla 2,2. 

Tutkimus on herättänyt myös 
kritiikkiä. Toimitusjohtaja Bob 
Barber Christian Financial Asso-
ciation of America -yhdystykses-
tä kiistää evankelikaalisten ole-
van heikommassa taloudellises-
sa asemassa.

– Missä maailmassa Keister oi-
kein elää? Kahdeksankymmentä 
prosenttia asiakkaistani on täysin 
velattomia, ja heillä on talous täy-
sin kunnossa.

Pastori Bob Louder muistuttaa 
puolestaan, että Raamatun mu-
kaan varallisuus ei tarkoita suo-

raan rahan omistamista.
– Evankelikaaliset ajattelevat 

vahvasti rahansa olevan Jumalan 
antamaa. Tällöin sen lahjoittami-
nen eteenpäin tuntuu myös luon-
nolliselta. 

Keister korostaa, ettei tutki-
musta ole tarkoitettu kritiikik-
si mitään uskonnollista ryhmää 
kohtaan. Pankkitilin tilanne ker-
too vain yhden näkökulman ta-
louteen.

– Protestantit kertovat an-
tavansa rahaa kirkoilleen ja si-
tä tarvitseville ystävilleen sen si-
jaan, että pitäisivät kaiken itsel-
lään. Voidaan kysyä, onko se niin 
huono asia?

KRISTA VäISäNEN

Lähde: WorldWide Religious News

Rakkaus katosi, myöntää SRK
Jos yksikin 
hoitokokouksissa 
väärinkäytösten vuoksi 
katkeroitunut ja eksynyt 
löytää tien Jumalan lapsen 
vapauteen ja rauhaan, 
avointa keskustelua 
hoitokokouksista 
on kannattanut 
käydä, Suomen 
Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen 
pääsihteeri Tuomas 
Hänninen sanoo.

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen (SRK) 
johtokunta pyysi viime vii-
kolla anteeksi vanhoillisle-

stadiolaisen liikkeen 1970-luvun 
niin kutsuttujen hoitokokousten 
opillisia harhoja ja väärinkäytök-
siä.

SRK:n johto kertoo päätyneen-
sä julkiseen pahoitteluun siksi, et-
tä liikkeellä on käynnissä histori-
ankirjoitus, jossa siirrytään seu-
raavaksi kirjoittamaan vuosia 
1962–2006 käsittelevää kolmat-
ta osaa.

SRK:n johtokunnan puheen-
johtaja Olavi Voittosen mukaan 
1960-luvun yhteiskunnallinen ar-
vojen murros oli historiallisena 
pohjana 1970-luvun lopun hoito-
kokouksille.

Kannanilmaisu julkaistiin 
Päivämies-lehdessä 12.10.

SRK:n pääsihteeri Tuomas Hän-
ninen, miten määrittelet, mitä 
ovat hoitokokoukset, joiden vää-
rinkäytöksiä SRK nyt pyytää an-
teeksi.

– Hoito tulee sanasta sielun-
hoito ja kokous sitä, että kutsuttu-
na keskusteluun osallistui useam-
pi henkilö. Päivämiehen ilmoi-
tuksissa niitä kutsuttiin 1970-lu-
vulla myös neuvonpidoiksi. 

– Kielteisen maineen tuo nimi-
tys sai siksi, että joissain tilaisuuk-
sissa niiden luonteesta katosi rak-
kauden myötä sielunhoidollisuus.

Millaista palautetta olette 
SRK:ssa saaneet kannanilmai-
sustanne?

– Olemme saaneet joitakin yh-
teydenottoja, ja ne ovat olleet pää-
osin myönteisiä. On ymmärrettä-
vää, että osaa vanhempaa väestö-
ämme avoin ja ehkä hiukan yllät-
tävä ulostulo hämmensi. Luulen, 
että suurin osa uskonyhteisös-
tämme suhtautuu asiaan neut-
raalisti ja ymmärtäen.

Olisiko SRK päätynyt anteeksi-
pyyntöön ilman historiikin kir-
joittamista?

– On vaikea lopulta päätel-
lä mikä on seurausta mistäkin. 
Viimeisten parin vuoden aikana 
käyty keskustelu lähisuhdeväki-
vallasta on nostanut esiin myös 
1970-luvun kipeät kokemukset. 

– Muistan, että jo yli vuosi sit-
ten pohdimme, kuinka voisimme 
armollisesti kohdata niitä 70-lu-
vun opillisen harhailun väärin-
käytösten uhreja, jotka haluaisi-
vat tulla kohdatuksi.

Kotimaa24-sivuilla verkkokes-
kustelussa anteeksipyyntöön 
suhtaudutaan hieman epäileväs-
ti siksi, että kannanilmaisussan-
ne todetaan seuraavasti: "Yhtei-
sö koostuu yksilöistä, niin myös 
uskovien yhteisö. Kun yksittäi-

set kristityt erehtyvät, vika ei ole 
seurakunnan".

Tätä lausetta on tulkittu niin, 
että SRK ei pyydä keneltäkään 
anteeksi, vaan toteaa, että kaik-
ki mahdolliset ylilyönnit ja vir-
heet johtuivat yksilöiden – ei yh-
teisön – erehtymisestä.

– Yritän ohittaa tuon mieles-
täni osin tarpeettoman pohdis-
kelun yksittäisistä sanoista ja kä-
sitteistä. 

– Iloitsen, kun tiedän joiden-
kin ahdistusta ja katkeruutta vuo-
sia matkassaan kantaneiden voi-
neen jo avautua. Jos yksikin vää-
rinkäytösten vuoksi katkeroitu-
nut ja eksynyt löytää tien Juma-
lan lapsen vapauteen ja rauhaan, 
tätä avointa keskustelua on kan-
nattanut käydä.

– Jeesuksen antamassa rakkau-
den esimerkissä jätettiin 99 lam-
masta hetkeksi etsittäessä yhtä 
vuorille eksynyttä, (Matt. 18:12).

Kannanilmaisussanne sano-
taan myös, että ”sielunhoidolli-
sia keskusteluja on aihetta aina 
käydä. Siihen meitä kehottaa Ju-
malan Sana: Veljet, jos joku ta-
vataan tekemästä väärin, on tei-
dän, joita Henki ohjaa, lempeäs-
ti ojennettava häntä. Olkaa kui-
tenkin varuillanne, ettette itse 
joudu kiusaukseen", (Gal. 6:1). 

Millä tavalla nykyiset sielun-
hoitotilanteet ovat muuttuneet 
hoitokokouksista?

– Aina on olemassa riski, että 
sielunhoitotilanne muuttuu inhi-
milliseksi painostukseksi, jos kes-
kustelijoista joku itse joutuu kiu-
saukseen, kuten kyseinen Raama-
tun kohta varoittaa. 

– Silloin tilanteesta katoaa kor-
vaamaton rakkaus ja sen myötä ar-

mollisuus. Näin osaltaan tapahtui 
1970-luvun puolivälin jälkeen. Seu-
raukset näkyivät väärinkäytöksinä. 

– Erityisesti minun itseni on 
syytä ottaa menneestä oppia tä-
män päivän käyttäytymiseeni.

SRK:n lapsi- ja nuorisotyön sih-
teeri Jouni Hintikka, miten liik-
keeseen kuuluvat nuoret ovat 
reagoineet viime päivinä medi-
assa käytyyn keskusteluun hoi-
tokokouksista?

– Nuorten parissa on ollut 
melko rauhallista. Kyseessä ovat 
kuitenkin kymmeniä vuosia van-
hat tapahtumat, joihin suurim-
malla osalla tämän päivän nuo-
rista ei ole kosketuspintaa. Tieto-
ni mukaan nuoret ovat kommen-
toineet SRK:n julkilausumaa pää-
osin positiivisesti.

– Nuoret elävät aika tavalla 
kiinni tässä hetkessä. Yhteisten 
kokoontumisten keskustelunai-
heet liittyvät ennen kaikkea oma-
kohtaiseen uskoon sekä nuorten 
elämänpiiriin kuuluviin uskon ja 
elämän kysymyksiin.

– Uskovaisella nuorella on ko-
kemus siitä, mitä merkitsee se, et-
tä omat synnit ovat anteeksi. Tä-
män vuoksi he osaavat arvostaa 
tietoa siitä, että näidenkin vuosi-
en aikana käytyjen sielunhoidol-
listen keskustelujen avulla monet 
ihmiset ovat päässeet myös va-
paasti uskomaan. 

– Samalla on kuitenkin oltu 
tietoisia siitä, että hoitokokousten 
yhteydessä tapahtui myös väärin-
käytöksiä. Nuoret ovat avoimia ja 
rehellisiä. He arvostavat aitoutta 
ja oikeaa tietoa. 

RIITTA HIRVONEN
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Rohkeutta rukoukseen 
Karjasillalla

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA

Yhdistykset

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

•	 Su	23.10	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Anja	Nousiainen	ja	Aila	Pyörälä
•	 Ti	25.10.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Matias	Posio
•	 Su	30.10.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Reijo	Komu
•	 Ti	1.11.	klo	18.00	Rukouskokous
 Raimo	Holappa

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhiä: su 23.10. klo 10.00 messu ja seurat Kempeleen 
kirkossa, su 23.10. klo 10.00 messu ja klo 11.45 seurat Pudasjärven seura-
kuntakodissa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 25.10. klo 19.00 Irja ja Aaro Arviolla, 
Asemakatu 1, Liminka.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 20.10. klo 19.00 Kaisa ja Juhani Tuomi-
salolla, Savottatie 64 C 19, Metsokangas, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Torikatu 9 A 32, 
p. 08 378535, Oulu. 

http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi 
Raamatun punainen lanka 
28.-29.10. Tuiran kirkko (Katso 
erillinen ohjelma). Sunnuntaisin 
klo 16 Sanan ja lähetyksen hetki 
keskustan srk-talo. Tiistaisin klo 18 
Intiön srk-koti raamattupiiri.

To 20.10. klo 18 Kotirukouskokous, 
Blomster, Lehmikentäntie 16 A 5.
Su 23.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Martti Väyrynen.
To 27.10. klo 18 Miestenilta.
Su 30.10 klo 17 kr.yht. Sanan ja 
rukouksen ilta Kempeleen kirkossa.
Su 30.10. klo 18 Israel -ilta, 
Tuija Valtanen
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 23.10. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ke 26.10. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 21.10. klo 20 LIFT , Mikko Saukkonen, Samuel 
Halonen & Co. Su 23.10. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Pasi Markkanen, Juha Hilli, Pirkko Junnila & Tiina 
Hilli. Su 23.10. Church@78, Day-trip – Hiking in 
Syöte. Ma 24.10. klo 18 Sykarin kaivolla 
– ilta naisille. Ke 26.10. klo 19 Sana ja rukous, 

Raili Harjula, Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 27.10. klo 9 Päiväpiirin 
retki Posiolle. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!

To 20.10. klo 18 Lähetyspiiri.
Su 23.10. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!

Miestenpäivä la 22.10. alkaen  
klo 10. Kts ed vkon RT.”
Syyseurat su 23.10. ”Rakkauden 
kaksoiskäsky” Tuomiokirkko, 
Messu klo 10. Pekka Siljander.
Rukoushuone, seurat klo 13. 
Tauno ja Helvi Lahtinen. Kahvi 
klo 14. Nuorten järjestämät 
Lauluseurat klo 14.45.
Seurat klo 16. Eeva Pouke, Niilo 
Karjalainen.
Raamattupiiri ma 24.10. klo 14. 
Luuk. 18.

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 23.10. Perhejumalanpalvelus ja lastentunti klo 11.00.
(Jäs. sotilaskokous klo 13.00).

Ma 24.10. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

To 20.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: 
Tule Pyhä Henki. Pe 21.10. klo 18 Varkki-ilta, 

klo 21 Street-ilta. La 22.10. Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. 
Su 23.10. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Sirpa Saarela, Risto Wotschke. Ti 25.10. 
klo 18 Alfa-kurssi. Ke 26.10. klo 18 Nuortenilta, Mikko Kaikkonen. To 27.10. klo 19 
Rukousilta, Pekka Tuominen, Tauno Jurvelin. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), 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. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Raamatun punainen lanka 
löytyy vuorokaudessa
Raamatussa on kaikkiaan 
66 kirjaa. Miten ne 
liittyvät toisiinsa? Miten 
saisi hahmotettua 
Raamatun kokonaisuuden? 
Mikä on Raamatun 
ydinsanoma?

Näihin kysymyksiin saa 
vastauksen Raamatun 
punainen lanka -tapah-
tumassa, joka järjestetään 

Oulussa Tuiran kirkolla 28.–29. 
lokakuuta. Tapahtuma on ope-
tuskokonaisuus, jossa Raamattu 
käydään läpi vuorokaudessa luo-
misesta Ilmestyskirjaan saakka. 
Näin kuulijalle muodostuu lyhy-
essä ajassa hyvä kokonaiskuva.

Tapahtumaan on tulossa luen-
noimaan Uusi Tie -lehden päätoi-
mittaja, teologian maisteri Leif 
Nummela ja Suomen Teologisen 
Instituutin pääsihteeri, rovasti 
Henrik Perret. Heidän luenton-
sa vuorottelevat ja täydentävät toi-
siaan. 

Raamattu avautuu 
uudella tavalla
Luennot ovat tiiviitä, joten kaik-
kia yksityiskohtia ei voi ottaa esille. 
Osanottajille jaettavaan monistee-

seen on kiteytetty luentojen pää-
kohdat, jotka eivät ole pelkkää lu-
etteloa, vaan korostus on Jumalan 
pelastusteoissa kautta historian.

– Oma raamatunlukuni ko-
ki mullistuksen, kun aloin nähdä 
Vanhan ja Uuden testamentin liit-
tyvän yhteen, Leif Nummela sanoo. 

– Heti alussa Jumala antaa 
kansalleen lupauksia, joiden to-
teutumista seurataan läpi Raama-
tun. Vanhassa testamentissa an-
netut lupaukset toteutuvat lopul-
lisesti Uuden testamentin puolel-
la. Juuri tämä tekee Raamatusta 
yhtenäisen kirjan.

– Monet ovat kokeneet että 
Raamattu on avautunut aivan uu-

della tavalla, kun on saanut käsi-
tyksen sen läpi kulkevasta punai-
sesta langasta, Nummela korostaa.

Ensimmäisen kerran ope-
tuskokonaisuus pidettiin vuona 
2000.

– Sen jälkeen luentosarjaa on 
ruvettu kyselemään eri puolil-
ta Suomea ja muistakin maista. 
Tapahtumia on ollut jo lähes sa-
ta. Tiiviin paketin etuna on, et-
tä siihen pystyvät osallistumaan 
nekin, jotka eivät pääse pitkil-
le raamattukursseille, Numme-
la toteaa.

SANNA TuRuNEN

Leif Nummela (vas.) ja Henrik Perret.

Moni meistä kokee itsen-
sä huonoksi rukoilijak-
si. On kuitenkin hyvä 
tiedostaa oman  ruko-

uksen merkitys ja yhteisen ruko-
uksen mahdollisuudet. Rukoile-
maan voi myös oppia. Siihen täh-
tää Seurakunta rukoilee -rohkai-
su- ja koulutuspäivä Karjasillan 
kirkossa lauantaina 12. marras-
kuuta kello 10–17.30. Tilaisuuden 
ohjaa Maikku Saarinen Kansan 
Raamattuseurasta, ja sinne ovat 
tervetulleita niin seurakuntien 
työntekijät kuin maallikot. 

Seurakunta rukoilee -päivän 
järjestäminen Karjasillassa on 
vastaus seurakuntalaisten toivee-
seen. Kastellin kirkolla on järjes-

tetty rukoukseen keskittyvä päivä 
jo tammikuussa 2010. Nyt seura-
kuntalaisilla on mahdollisuus ko-
koontua jälleen rukouksen äärel-
le, jotta yhä useammat saisivat 
uutta näkyä ja rohkeutta.

Maikku Saarinen on löytänyt 
jotakin oleellista rukouselämäs-
tä, ja hänen sydämensä ykkös-
asia on rukoukseen rohkaisemi-
nen. Niin Suomessa kuin monissa 
muissa maissa ollaan heräämäs-
sä yhteiseen rukoukseen, mistä 
on kerrottavissa rohkaisevia esi-
merkkejä. Karjasillan päivä liittyy 
jo vuosia kestäneeseen maakun-
nalliseen Kristus yhdistää -pro-
sessiin, ja sen valmistelusta vas-
taavassa työryhmässä on edusta-

jia eri seurakunnista. Tilaisuuteen 
pyydetään ilmoittautumisia etu-
käteen. Ks. ilmoitus s. 17.

MARTTI HANNuLA 

Maikku Saarinen haluaa rohkaista ihmisiä 
näkemään rukoustensa tärkeyden. 
Jokainen rukous on suora yhteys 
Jumalaan, ja siksi rukous voi niin paljon.
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Sinappia   

Olemmeko 
Jumalalle 

yhdentekeviä?

Kävin kerran rakkaan sukulaiseni kanssa ikävän 
keskustelun. Hän puhui elämästään, joka oli 
onnettomuuksia ja vaikeuksia täynnä. Sukulai-
seni sanat paloivat aivoihini. ”Elämäni on ollut 

hirveää. Onneksi se on jo loppupuolella.”
Sukulaiseni rukoili, että hänen elämänsä lopputai-

val sujuisi paremmin, mutta niin ei käynyt. Hän sai-
rastui Alzheimerin tautiin ja kitui sairaalassa vuosi-
kausia. 

Olen kysynyt monta kertaa Kaikkivaltiaalta miksi 
hän antaa pahan tapahtua. Onko Jumala paha itsekin 
vai eikö hän vain välitä? Näkeekö hän meidät samalla 
tavalla kuin me näemme hyönteiset: kehittymättömi-
nä luontokappaleina, joiden kärsimys ei liikuta. 

Vai onko asiain laita vieläkin hassummin? Onko 
Jumala korkeuksissaan niin suuri, että ihmisten koh-
talot näyttäytyvät hänelle pikkuruisina ja huvittavina? 
Emmehän mekään aina ota kissan murheita tosissam-
me. Useimmiten me nauramme niille.

Miksi hyvä Jumala sallii pahan? Kyseessä on kär-
simyksen ongelma, joka askarruttaa ihmisiä vuosisa-
doista toisiin. Vastausta ongelmaan etsivät ne, jotka 
uskaltavat nähdä elämän kohtuuttomuuden.

Monet ovat yrittäneet ratkaista kärsimyksen ongel-
man, mutta eivät ole siihen pystyneet. Vastaus saattaa 
olla hyvin selkeä ja yksinkertainen: Jumalaa ei ole. On 
vain maailma, kaikkine kauhuineen.                                             

Joskus saan tuosta ajatuksesta lohdun. Ei tarvit-
se miettiä, miksi Jumala salli Treblinkan, Hiroshi-
man tai tsunamin kauheudet. Tai miksi Kaikkival-
tias antoi liittoutuneiden kärventää Dresdenin asuk-
kaat hengiltä. 

Raamatunlauseen mukaan Jumala antaa ihmisille 
vain sellaisia taakkoja, jotka he pystyvät kantamaan. 
Jokainen elämää nähnyt tietää, että tuo lause ei pidä 
aina paikkaansa. Itsemurhan tehneet eivät pystyneet 
kantamaan taakkaansa. Sairauksien tappamat ja uu-
vuttamat eivät kestäneet vaan murtuivat. 

Minua ällöttävät virret ja saarnat, jossa kerrotaan 
Jumalan varjeluksesta. Todellisessa elämässä maan-
korvessa kulkevan lapsosen tie johtaa joskus synkim-
pään suohon. 

Erityisesti minua risoo virsi Kun on turva Juma-
lassa, sillä Jumalassa ei ole turva. Ei ainakaan useim-
miten. Sen kertoo inhimillinen kokemus ja viisaus.

Ei meidän peräämme ole kukaan katsomassa. Vai 
puhunko pötyä? 

Seison selkä seinää vasten. Uskon, että Jumala on 
hyvyys, koska en voi muutakaan. Kaikella on tarkoi-
tuksensa. On pakko olla.

Siitä huolimatta en jätä asiaa tähän. Kärsimyksen 
ongelmaan on saatava vastaus.

Herra! Jos joskus pääsen luoksesi, kysyn hyvin ikä-
vän kysymyksen. Miksi annoit pahan tulla elämääni? 
Vastauksen on parasta olla hyvä. Jeesustelu ei kelpaa.

PEKKA HELIN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Oulussa järjestetään Elä-
kemessut lauantaina 22. 
lokakuuta kello 10–16 
Aleksinkulmassa. Mes-

sujen pääaiheena ovat eläkeläis-
ten hyvinvointia lisäävät osallis-
tumismahdollisuudet ja vapaaeh-
toistoiminta. Tapahtuma on mak-
suton ja avoinna kaikille asiasta 
kiinnostuneille.

 Eläkemessuilla esitellään laa-
jasti erilaisia eläkkeelle siirtymi-
seen liittyviä asioita. Ohjelmaan 
kuuluu luentoja liikunnasta, sek-
suaalisuudesta ja vapaaehtoistoi-
minnasta. Pastori Juha Vähä-
kangas Karjasillan seurakunnas-
ta puhuu aiheesta ”Tästä on hyvä 
lähteä liikkeelle”. 

Tietoiskuissa kerrotaan eläke-
läisten palveluista, kuten Aino-

neuvonnasta ja KELAn etuuksis-
ta. Messuosastolla eri toimialojen 
näytteilleasettajat esittelevät toi-
mintaansa. Lopuksi on vielä lu-
vassa päivätanssit Neulapoikien 
tahdissa.

Seurakunnat 
mukana
Oulun seurakunnat osallistuvat 
messuille omalla esittelypisteel-
lään, jossa tarjotaan tietoa eläke-
läisille suunnatuista palveluista 
ja siitä millaista vapaaehtoistyö-
tä seurakunnissa voi tehdä. Lisää 
vapaaehtoisia toivotaan mukaan 
toimintaan.

– Kirkko on ihmisiä varten. 
Seurakunnista löytyy varmas-
ti jokaiselle eläkepäiviään viet-
tävälle oma tapa toimia ja osal-

listua. Omaan lähiseurakuntaan 
kannattaa olla rohkeasti yhtey-
dessä, kehottaa messuilla muka-
na oleva diakoniatyöntekijä Saila 
Luukkonen.

Seurakunnan esittelypisteellä 
on paikalla kolme diakoniatyön-
tekijää ja pappi, sekä mahdolli-
suus sielunhoitoon ja keskuste-
luun. 

Eläkemessujen toteutukses-
ta vastaa Ikä-ESKO-hanke, joka 
on eri sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen sekä Oulun kaupungin han-
ke, jossa myös Oulun seurakun-
nat ovat mukana.

SANNA TuRuNEN

Lisää virtaa Eläkemessuilta 

Huomio hyvinvointiin
Kaukovainion 
asukkaille järjestetään 
Hyvinvointipäivät 
torstaina 3. marraskuuta 
Kaukovainion kappelissa 
kello 11–13. Luvassa 
on matalan kynnyksen 
tapahtuma terveydestä 
ja hyvinvoinnista. 
Tempauksen takana 
ovat Karjasillan 
seurakunta ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun 
Oulun yksikkö.

Hyvinvointipäiville on va-
paa pääsy ja siellä voi poi-
keta koska vain tapahtu-
man aikana. Sairaanhoi-

tajaopiskelijat luennoivat terve-
yden edistämisestä sekä järjestä-
vät aiheeseen liittyvän näyttelyn. 
Opiskelijat tarjoavat osallistujille 
terveysmittauksia, kuten painoin-
deksin, verenpaineen, verensoke-
rin ja vyötärönympäryksen mit-
tauksia. 

Lisäksi opiskelijoilta saa ohja-
usta internetissä oleviin hyvin-
vointi- ja elämäntapa peleihin ja 
testeihin. Seurakunnasta paikalla 
ovat diakoniatyöntekijät Marjuk-
ka Hamari ja Päivi Rahja. 

– Olemme paikalla sitä varten, 
että tapahtumaan voi tulla kes-
kustelemaan omasta terveydestä 
ja esittämään kysymyksiä. Kaik-
ki alueen asukkaat ovat erittäin 
tervetulleita Hyvinvointipäiville, 
toivottaa Marjukka Hamari.

Hoksaa 
terveytesi
Idea Hyvinvointipäivistä läh-
ti Diakonia-ammattikorkeakou-

lun taholta, jonka kanssa seura-
kunnat ovat tehneet oppilaitos-
yhteistyötä. Lisäksi taustalla on 
valtakunnallinen hanke tervey-
den edistämisestä seurakunnissa 
ja Kaukovainon asukastuvalla jär-
jestetyt terveysmittaukset.

– Asukastuvan terveysmitta-
uksista saimme hyviä kokemuk-
sia. Kaukovainiolla on myös ko-
koontunut tänä syksynä työttö-
mien terveyden edistämisen ryh-
mä. 

– Olemme huomanneet, että 
pitkään työelämästä pois olleet 
ihmiset putoavat pois myös ter-
veystarkastuksista. Siksi tällaisel-
le matalan kynnyksen toiminnal-
le ja tapahtumalle on tarvetta. Tä-
mä voi hoksauttaa kiinnittämään 
huomiota omaan terveyteen, sa-
noo Hamari.

Hyvinvointipäiville valitut ai-
heet ovat nousseet arkipäivän ko-
kemuksista. Niitä ovat esimerkik-
si liikunta ja painonhallinta, mie-
lenterveys, alkoholi, tupakointi, 

lääkehoidon merkitys ja onnelli-
suus.

Tutustumista 
seurakunnan työhön
Sairaanhoitajaopiskelijoille tilai-
suuden suunnittelu ja siihen osal-
listuminen tarjoaa mahdollisuu-
den tutustua seurakunnissa tehtä-
vään diakoniatyöhön. Diakonia-
ammattikorkeakoulussa opiske-
leville yhteys seurakuntiin ei ole 
enää tänä päivänä automaattinen.

– Alkuhämmennyksen jälkeen 
opiskelijat ovat olleet innoissaan 
tapahtumasta. Heille tämä on osa 
aikuisten hoitotyötä käsittelevää 
kurssia. 

– Opiskelijat pääsevät tämän 
yhteistyön kautta tutustumaan 
oikeaan työympäristöön ja ole-
maan ihmisten kanssa, kertoo 
Diakonia-ammattikorkeakoulun 
terveysalan lehtori Tiina Erveli-
us.

SANNA TuRuNEN
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Alhaalla Kevin Huggett ja Jennifer Mitchell, ylhäällä Dominik Gehling ja Christiane Picht-Büscher.

Saksassa ja Englannissa 
opiskelijat tekevät 
luontevaa yhteistyötä eri 
kirkkokuntien kesken.

Oululaiset opiskelijat sai-
vat kesän loppupuolella 
odotettuja vieraita. Yh-
teistyö saksalaisen, eng-

lantilaisen ja suomalaisen opiske-
lijaseurakunnan kesken on jatku-
nut jo vuosia. Seurakunnat vierai-
levat toistensa luona vuorovuosin. 

Tänä vuonna oli oululaisten 
vuoro kutsua ulkomaalaiset vie-
raat tutustumaan Suomeen.

Kirjava joukko 
seurakuntalaisia
Saksalaisen Braunschweigin kau-
pungin yliopisto-opiskelijoita 
Suomen matkalla ohjasi pastori 
Christiane Picht-Büscher. Hän 
kertoo seurakuntansa kosketta-
van monenlaisia ihmisiä.

– Braunschweigin luterilainen 
opiskelijaseurakunta on osa pai-
kallista seurakuntaa. Sillä ei siis 
ole omia jäseniä, Picht-Büscher 
selittää.

– Usein emme edes tiedä, mi-
hin seurakuntaan tai kirkkoon 
opiskelijat kuuluvat. Mukana on 
luterilaisten lisäksi myös kato-
liseen kirkkoon kuuluvia, sekä 
niitä, jotka eivät kuulu kirkkoon 
lainkaan.

Kevin Huggett toimii Englan-
nissa olevan Lancasterin yliopis-
ton opiskelijapastorina. Englan-
nissa oppilaitoksiin liittyy eril-
linen seurakunta, jonka jäseniä 
opiskelijat ovat. Siitä huolimatta 
osallistujajoukko on kirjava myös 
Lancasterin anglikaanisessa opis-
kelijaseurakunnassa.

Yhteistä enemmän kuin 
eroavaisuuksia

– Opiskelijat, jotka osallistuvat 
hengellisiin tilaisuuksiimme, tu-
levat monista eri kirkkokunnista, 
Huggett huomauttaa.

Keskinäinen 
kunnioitus on olemassa
Sekä Braunschweigissa että Lan-
casterissa on myös katolinen opis-
kelijaseurakunta. Kaksi eri kirk-
kokuntaa tekee yhteistyötä, vaik-
ka näiden kahden kirkon oppi 
eroaa toisistaan.

Kummankin kaupungin opis-
kelijaseurakunnassa järjestetään 
esimerkiksi ekumeenisia messuja.

– Yhteistyö katolisen seura-
kunnan kanssa Braunschweigis-
sa lisääntyy koko ajan, ja se toi-

Yhteistyötä 
on paljon
Myös Braunschweigissa opiskele-
va Dominik Gehling on kokenut 
yhteistyön katolisten kanssa toi-
mivaksi.

– Järjestämme paljon toimin-
taa yhdessä. Meillä ei oikeastaan 
ole kovin suuria eroja uskonasi-
oissa. Enemmänkin eroavaisuu-
det näkyvät kirkon organisaati-
ossa.

Lancasterin yliopiston yhte-
yteen on rakennettu erilliset ti-
lat uskonnollisille yhteisöille. Ra-
kennukseen mahtuu anglikaanien 
ja katolisten lisäksi muun muas-
sa juutalaiset ja bahai-uskovaiset.

– Toimimme katolisten kanssa 
erittäin tiiviisti yhteistyössä, mut-

ta olemme myös muiden uskonto-
jen edustajien kanssa paljon teke-
misissä, Huggett sanoo.

– Eri uskontokuntien edusta-
jien kesken syntyy mielenkiin-
toisia keskusteluja, mutta usein 
huomaamme, että meillä on kes-
kenämme enemmän yhteistä kuin 
eroja, hän kertoo.

Kannustusta 
hyväntekeväisyyteen
Dominik Gehling ja Lancasterissa 
opiskeleva Jennifer Mitchell ker-
tovat seurakuntiensa laajasta toi-
minnasta.

– Meillä on hyvin perinteinen 
kuoro, teatteriryhmä, Taize-ruko-
usta, peli-iltoja ja raamattupiire-
jä, Gehling kertoo Braunschwei-

gin seurakunnan toiminnasta.
Hän huomauttaa, että opiske-

lijat vetävät suurinta osaa toimin-
nasta ja ryhmistä.

Myös Lancasterissa opiskeli-
jat osallistuvat toiminnan järjes-
tämiseen.

– Meitä kannustetaan osallis-
tumaan tapahtumien lisäksi myös 
muuhun seurakunnan toimin-
taan, Mitchell kertoo.

– Keräämme esimerkiksi rahaa 
hyväntekeväisyyteen ja pyrimme 
lisäämään tietoisuutta siitä, mitä 
ihmiset voisivat tehdä maailman 
vähäosaisten hyväksi, Gehling sel-
vittää.

KAISA ANTTILA

K a i s a  A n t t i l a

Usein emme edes tiedä, 
mihin seurakuntaan 
tai kirkkoon opiskelijat 
kuuluvat. Mukana on 
luterilaisten lisäksi 
myös katoliseen 
kirkkoon kuuluvia, sekä 
niitä, jotka eivät kuulu 
kirkkoon lainkaan.

mii todella hyvin, Picht-Büscher 
kertoo.

– Keskustelemme kunnioitta-
vasti kirkkokuntiemme välisis-
tä eroista ja pyrimme ymmärtä-
mään toisiamme paremmin. Nau-
timme niistä asioista, joita voim-
me jakaa keskenämme, kuten ru-
kouksesta. 

Picht-Büscher pahoittelee, että 
ehtoollinen ei kuulu näihin asioi-
hin.

Tuiran kirkolla järjeste-
tään torstaisin toimintaa 
1.–6. -luokkalaisille lap-
sille. TeeTupa on avoinna 

kello 14–16, ja siellä voi viettää 
aikaa kavereiden kanssa, pelail-
la erilaisia pelejä tai rauhoittua 
teekupposen äärelle. 

Tuiran seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Matti Ketola ker-
too, että paikalla on myös seura-
kunnan työntekijä, jonka kans-
sa voi halutessaan jutella asi-
oista laidasta laitaan. Keskus-
telua ovat herättäneet esimer-
kiksi seurakunnan leirit ja ret-

ket, mutta myös hengelliset asi-
at tai arjen kysymykset voi ot-
taa esille.

Ketola toivottaa kaikki ter-
vetulleiksi kirkon matalan kyn-
nyksen toimintaan.

– Osa tulee tänne kahdeksi-
kymmeneksi minuutiksi, osa 
viihtyy kaksi tuntia. Kaikille on 
täällä tilaa ja tekemistä. 

Tällä hetkellä iltapäivätoi-
minnassa on mukana noin vii-
sitoista lasta.

KRISTA VäISäNEN

Kavereita ja 
keskustelua 

Operaatio Joulun Lapsen 
tavoitteena on viedä re-
kallinen lahjapakette-
ja romanialaisille lapsil-

le. Kuka tahansa voi täyttää laa-
tikon lahjoilla ja ilahduttaa lah-
jansaajaa. Operaatio on massiivi-
nen. Mauri Ketola Patmos Lähe-
tyssäätiöstä kertoo, että rekkaan 
mahtuu noin 10 000 lahjalaatik-
koa, joista kukin on arvoltaan 
noin 30–50 euroa. Lastin arvo on 
minimissään noin 300 000 euroa.

Laatikot sisältävät kymme-
niä tuhansia pieniä lahjoja. Osa 
lahjoista on itse tehtyjä. Monet 
mummot ovat esimerkiksi kuto-
neet lapasia pitkin vuotta.

Operaatio vaatii talkootyö-
tä. Esimerkiksi rekan lastaami-
nen vaatii kymmenkunta lastaa-
jaa. Rekan kuljettaminen ei vaadi 
miestyövoimaa, sillä kuskina on 
pieni rouva, Ketola kertoo. 

Operaatio kestää kolme viik-
koa. Perillä lasti jaetaan jakelu-
autoihin, joita on runsas koural-
linen. Jokaisessa autossa on mu-
kana suomalainen varmistamas-
sa, että lahjat menevät turvallises-
ti perille.

Voit antaa lahjasi Romanian 
köyhyydessä eläville lapsille pak-
kaamalla lahjapaketin. Laatikoita 
voi tehdä monenikäisille lapsille. 
Ohjeissa kerrotaan millaisia lah-

joja eri-ikäisille lapsille on syy-
tä antaa. Oulussa laatikkoaiheita 
jaetaan Raatintie 7:ssä sijaitsevan 
nuorisotalon ensimmäiseltä por-
rastasanteelta maanantaista per-
jantaihin  klo 12–16. Laatikkoai-
hioita ei saa koululaisten syyslo-
man aikana torstaina ja perjan-
taina.

Valmiita lahjapaketteja vas-
taanotetaan Oulun NMKY:n toi-
mistolla 31.10.–4.11 klo 14–18 se-
kä maanantaina 7.11. klo 8–12. 
Toimisto sijaitsee osoitteessa Raa-
tintie 7.

PEKKA HELIN

Joulun Lapsi 
on mittava operaatio
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Kempeleen vanha kirkko 320-vuotias

On sunnuntai 16. lokakuu-
ta 2011. Kempeleen van-
hassa kirkossa juhlitaan. 
Miehet ovat vetäneet yl-

leen tummat puvut ja naiset-
kin ovat tavanomaista juhlavam-
pia. Jumalanpalvelus käydään lä-
pi edellisen kirkkokäsikirjan mu-
kaan. Virret lauletaan vuoden 
1938 virsikirjasta.  

Juhlaan on syytä, sillä kirk-
ko valmistui vuonna 1691 eli 320 
vuotta sitten. Millaista elämä oli 
tuolloin Ruotsin valtakunnassa?

Vuonna 1691 Ruotsin valtais-
tuimella istui Kaarle XI. Ruot-
si eli suurvalta-aikansa viimeisiä 
hetkiä. Loistoa oli jäljellä enää 18 
vuotta. Sitten koitti Pultavan tais-
telu, jonka Ruotsi hävisi Venäjälle.

Vuonna 1691 Kempeleen seu-
rakuntaa ei vielä ollut. Perustami-
sen aika tuli vasta vuonna 1899. 
Vuonna 1691 elettiin vielä Limin-
gan emäseurakunnassa.

Kirkko kuitenkin pystytettiin. 
Vähän omavaltaisestikin, sillä lu-
pa oli saatu ainoastaan saarna-
huoneelle. Kirkonrakentaja oli  
Matti Härmä Tyrnävän Ängesle-
vältä. 

Härmä rakensi pohjalaisen tu-
kipilarikirkon. Tukipilarikirkko 
on nerokkuudessaan ainutlaatui-
nen innovaatio maailmassa. Tu-
kipilarit vahvistivat kirkon raken-
teita ja mahdollistivat puukirkolle 
aikaisempaa isomman koon.

Muutama vuosi kirkon raken-
tamisen jälkeen Suomessa alkoi 
nälänhätä, joka tappoi jopa kol-
masosan suomalaisista. Nälänhä-
dät eivät olleet harvinaisia Suo-
messa. Niitä nähtiin ennen van-
han kirkon rakentamista ja sen 
jälkeenkin.

Kirkkomaalarin 
opit Tukholmasta
Vuonna 2011 nälänhädät ovat 
jääneet kaukaiseen menneisyy-
teen. Kempeleen vanhassa kir-
kossa seurakuntalaiset voivat juh-

lia kirkkoaan tyytyväisin mielin. 
Puute ja nälkä ovat epätodennä-
köisiä, vaikkakin mahdollisia.

Kirkonmenot ovat edellisenkin 
kirkkokäsikirjan mukaan puu-
duttavia. Virsien kieliasu noudat-
taa vanhaa suomea. 

Saarnan pitää Kempeleen en-
tinen kirkkoherra Veikko Kärnä.  
Hän muistuttaa, kuinka kempe-
leläiset rakensivat kirkkonsa pala-
vin mielin. Rakentaminen ei ollut 
helppoa nälänhätien ja köyhyyden 
vaivaamassa Suomessa.

Saarnastuolin kuvat on maa-
lannut pohjalainen kirkkomaala-
ri Mikael Toppelius. Saarnastuo-
lissa on  evankelistojen ja Paava-
lin kasvot.

Alttaritaulu  on kolmiosainen 
eli triptyykki. Ensimmäisessä ku-
vassa Jeesus kärsii ristillä, toises-
sa kuvataan ylösnousemuksen ih-
mettä. Keskelle on maalattu pyhä 
kolminaisuus. 

Mikael Toppelius maalasi teok-
sensa vanhaan kirkkoon 1780-lu-
vulla. Hän sai oppinsa Tukhol-

massa ja työskenteli vastavalmis-
tuneessa Tessinin kuninkaanlin-
nassa. 

Pohjalainen kirkkomaalari sai 
vaikutteita barokista ja rokokoos-
ta. Vanhaan kirkkoon hän maa-
lasi muun muassa Daavidin voi-
telun, ristiltä oton, Jaakobin pai-
nin ja Marian ilmestyksen. Top-
peliuksen maalatessa teoksiaan 
vanhaan kirkkoon, Kempele oli 
jo saanut kappeliseurakunnan 
oikeudet. Tämä tapahtui vuonna 
1774. Tällöin Ruotsia hallitsi Kus-
taa III, joka yritti nostaa Ruotsin 
suuvallaksi ja epäonnistui. 

Kustaa III palautti kuninkaan 
johtoaseman Ruotsissa, vihastut-
ti aateliston ja sai  surmansa sala-
murhaajan luodista. 

Seuraavan vuosisadan alussa 
Ruotsi menetti Suomen Venäjäl-
le. Ison vihan tragedia ei toistu-
nut. Kempeleläisiä ei orjuutettu, 
pieksetty ja tapettu kuten Ison vi-
han aikana. 

Tummien 
pukujen vyöry
Tragediat ovat Suomessa jää-
neet taakse, ainakin toistaiseksi. 
Vuonna 2011 Kempeleen seura-
kunta kukoistaa. Useimmat seu-
rakuntalaiset ovat varakkaita ja 
hyvinvoivia entisiin aikoihin ver-
rattuna.

On ehtoollisen vuoro ja tum-
mien pukujen vyöry alttarille al-
kaa. Harva muistaa, että tämän 
kirkkokansan alla makaa toinen 
kirkkokansa. Lattialankkujen al-
la lepää noin 150 vainajaa. Ennen 
uskottiin, että kirkko suojaa vai-
najia pahalta. Siksi heidät haudat-
tiin kirkkojen lattioiden alle.

Viimeinen vainaja haudat-
tiin Kempeleen vanhaan kirk-
koon vuonna 1796. Moni vaina-
jista muumioitui kirkon seudun 
hiekkaisen ja kuivan maaperän 
vuoksi.

Hautasyvennyksiä avattiin 
myöhemmin ja kävi ilmi, että vai-

najien joukossa on muuan evers-
tiluutnantti, joka on haudattu so-
tatamineineen. Liikuttavin hau-
datuista on kuitenkin lapsivaina-
ja, tyttö, jonka kädet ovat ristis-
sä mekon päällä. Hänen päässään 
on myssy ja eräänlainen kruunu. 
Kertooko tämä vanhempien rak-
kaudesta?

Lapsi näyttää siltä kuin hän 
olisi kuollut vain vähän aikaa sit-
ten. Todellisuudessa hän kuoli yli 
200 vuotta sitten.

Mutta nyt on lokakuinen sun-
nuntai vuonna 2011. Kirkonme-
not Kempeleen vanhassa kirkos-
sa päättyvät. 

Montako vuotta Vanhalla kir-
kolla on vielä edessään? 

PEKKA HELIN

Lähde muun muassa: Timo Paakin 
historiikki Kempeleen Vanhasta 
kirkosta.

Ehtoollista jakoivat pastorit Anu Ojala ja Paulus Pikkarainen sekä Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki ja entinen 
kirkkoherra Veikko Kärnä.

Ku va t :  Ke i j o  K a i k ko n e n

Kempeleläiset 
rakensivat 
kirkkonsa palavin 
mielin.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 23.10. klo 9.55–12
Messu klo 10 Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, ja häntä avus-
taa Tiina Kinnunen. Saarnan pi-
tää Pekka Siljander. Kanttorina 
on Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Vir-
ret: 573: 1-3, 447: 4, 401, 393, 
299, 516 ja 728. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulussa puhuu lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö, aiheena on 
rakkauden kaksoiskäsky. Klo 

11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa on esittelyssä Oulun 
tuomiokirkon uusi kanttori Pé-
ter Marosvári.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi Oulun studiossa.
Pe 21.10. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. Kokonaiskir-
kon asioita ruoditaan pohjoisen 
äänellä. Keskustelemassa ovat 
hiippakuntasihteeri Saija Kron-
qvist Oulun tuomiokapitulista 
sekä pastori Päivi Jussila Tuiran
seurakunnasta.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. 
Tavalliset seurakuntalaiset ker-
tovat, milloin he ovat elämänsä 
aikana päässeet haukkaamaan 

palan armonpullasta ja mitä
silloin tapahtui. Oman tarinan-
sa kertoo hiippakuntasihteeri 
Saija Kronqvist.

Ke 26.10. klo 16.40 Uskomaton 
Mies -ohjelmassa Oulun met-
ropoliitan kanslian hiippakun-
tasihteeri Johannes Mäntymäki 
muistelee radiotoimittajan työ-
tään ja siitä luopumista.
To 27.10 klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertoo nuorisotyöntekijä At-
te Kääriäinen.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 23.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaaja 
Outi Metsikkö, aiheena on rak-

kauden kaksoiskäsky.
Su 23.10. klo 10 messu Saloisten 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen. 
Häntä avustaa Tiina Kinnu-
nen. Saarnan pitää Pekka Siljan-
der. Kanttorina on Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki.

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 22.10. klo 18 iltahartauden 
pitää pastori Meri Tirronniemi 
Kittilästä
Su 23.10. klo 10 Vantaan Ha-

kunilan seurakunnan mukula-
messu Pyhän Annan lastenkir-
kosta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 23.10. klo 10 messu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Paulus Pikkarai-
nen, saarna Marja-Leena Tah-
kola, avustaa Anu Ojala ja Pia 
Rättyä, kanttorina Marjo Irjala. 
Mukana Oulun Virsikuoro. Py-
häkoulu saarnan aikana. Herät-
täjäseurat kirkkosalissa kirkko-
kahvien jälkeen.

Eetterissä

Jumalan edessä saa olla tosi

Satu Saarinen (SS): Kolossalais-
ten keskuuteen oli levinnyt kreik-
kalaisesta filosofiasta peräisin ole-
va ajattelu aineen ja hengen vas-
takkaisasettelusta. Ruumista pi-
dettiin sielun vankilana, ja siksi 
ruumiin ja sielun välinen erotte-
lu korostui.

– Kolossalaiset yrittivät pääs-
tä lähemmäksi Jumalaa harjoitta-
malla tiukkaa itsekuria, tietynlai-
sia harjoituksia ja paastoa. Tällai-
set tekniikat olivat kuitenkin kris-
tilliselle elämälle ja ihmiselämäl-
le ylipäänsä vierasta menoa. Paa-
vali puhuu niistä itsensä nöyryyt-
tämisenä ja enkelien palvontana.

– Paavali tuo tiukasti esiin, et-
tei eristäytyminen rakenna seu-
rakuntaa, Kristuksen ruumista. 
Meitä ei ole luotu enkelielämään, 
sukupuolettomiksi ja aineetto-
miksi, vaan saamme elää koko-
naisina ihmisinä, joissa on hen-
ki, sielu ja ruumis. Tähän koko-
naisuuteen kuuluu myös seksu-
aalisuus. 

– Olen lukenut määritelmän: 
”Seksuaalisuus on läsnä koko elä-
män ajan ihmisten välisinä tun-
teina, lämpönä ja vetovoimana”. 
Mitä ajatuksia tämä sinussa herät-
tää, Päivi?
Päivi Minkkinen (PM): Eikö se 
ole myös yksi rakkauden määri-
telmistä? Vain toisen katsoma-
na ja koskettamana voimme tulla 
sellaisiksi kuin olemme. Pystym-
me kehittymään vain rakastaes-
samme toisiamme.

– Seksuaalisuus on ihmisenä 
olemista, ei mitään erillistä tai 
eroteltavaa meissä. 

Rakkaus 
on rohkeutta
SS: Psalmissa 139 sanotaan, et-
tä ”Herra on nähnyt meidät jo äi-
timme kohdussa”. Jumalalle meis-
tä jokainen on siis ”kaikkinensa 
erityinen”, rakas ja tärkeä. 

Usein meidän on kuitenkin 
vaikea rakastaa itseämme ja olla 
tosia itsellemme muiden ihmisten 
edessä. Miten olla rohkeasti tosi?
PM: Se ei varmaankaan tapah-
du hetkessä. On todella pelotta-
vaa olla muiden edessä omana it-
senään, ilman naamioita. Rohke-
uden esiinnousu vaatiikin oman 
kasvuaikansa ja turvansa. 

– Itsensä hyväksyminen on 
kuitenkin ehto sille, että voi ra-
kastaa toista ja ottaa vastaan rak-
kautta. Siihen me kaikki tarvit-
semme toista ihmistä ja nähdyksi 
tulemista hyväksyvin silmin.

– Myös tietoisuus itsestä ja 
omasta arvosta auttaa meitä löy-
tämään rohkeutemme tehdä va-
lintoja ja kantaa niistä vastuuta. 
Yritys elää muuta kuin sitä elä-
mää, joka on totta, on tuhoon 
tuomittu. 

Vastuu vapauttaa 
vaatimuksista
SS: Rohkeus liittyy siis väistä-
mättä rakkauteen ja itsensä tote-
na pitämiseen. Päivän virren 415 
yksi säkeistö kuuluu: ”Säikytä et, 
pelkoon et kutsu kun vastuumme 
näytät. Riemulla täytät, herätät 
toivon ja riemulla täytät.” 

Voiko vastuu siis olla myös 
iloinen asia?
PM: Kyllä uskaltaisin väittää 
näin. Kun vastuuta kannetaan va-
paaehtoisesti, se ei tunnu taakalta. 

Vastuu vapauttaa myös pelosta 
ja vaatimuksista. Pelon vastakohta 
on puolestaan ilo: Kun lopettaa pel-
käämisen, vapautuu iloitsemaan.

KRISTA VäISäNEN

Teksti on lyhennelmä saarnasta.

Karjasillan kirkon messun aiheena oli viime sunnuntaina Jumalan edessä tosi. 
Jumalanpalvelus liittyi syksyllä vietettyyn maailman seksuaaliterveyden päivään. 
Messun suunnittelussa oli mukana Oulun seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry.
Keskustelusaarnan pitivät Karjasillan kappalainen Satu Saarinen sekä 
psykoterapeutti, kliininen seksologi Päivi Minkkinen. 
Saarna pohjautui sunnuntain Kolossalaiskirjeen tekstiin. 

Jumalan edessä 
täydellinen
SS: Maailman seksuaaliterveyden 
päivää on vietetty tänä syksynä 
nuorten seksuaalisuuteen liittyen. 
Miten seksuaalisuuden myönteis-
tä kasvua voitaisiin tukea? 
PM: Seksuaaliseen minäämme 
kosketuksissa oleminen tuottaa 

usein nuoren mielessä epätietoi-
suutta, pelkoa ja erilaisia kysy-
myksiä. Nuoren seksuaalikasva-
tuksessa tavoiteltavaa on se, että 
tuemme ihmistä näkemään oman 
arvonsa. 

– Tärkeää on, että nuori tuli-
si tietoiseksi omasta itsestään ja 
arasta ja häpeilevästä ”vain mi-

nästä” alkaisi tuntua, että olen 
”juuri minä”. Jumalan edessä 
täydellinen juuri sellaisena kuin 
olen.

– Nuorilla on myös oikeus tie-
toon siitä, mitä hänessä biologi-
sesti ja fysiologisesti tapahtuu. 
Jos nuori on vain internetin va-
rassa, voi hän helposti kuvitella, 
että seksuaalisuus on suorittamis-
ta ja alkaakin pelätä, ettei itse toi-
mi oikealla tavalla.

– Pahimmassa tapauksessa kä-
sityksiä seksuaalisuudesta alka-
vat leimata pornografinen maail-
ma ja kaupankäynti. Tällöin nuori 
voi hämmästyä suuresti, kun oi-
keassa ihmissuhteessa kuvitelmat 
eivät vastaa todellisuutta.

Satu Saarinen ja Päivi Minkkisen keskustelusaarnassa korostui ihmisen kokonaisvaltaisuus. Jumalan edessä saa olla kokonainen: 
henki, sielu ja ruumis. 

Vain toisen katsomana ja koskettamana 
voimme tulla sellaisiksi kuin olemme. 
Pystymme kehittymään vain 
rakastaessamme toisiamme.
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Purskahdin laulamaan eräänä päivänä postissa: ”Hyvää päivää, mitä tänne kuuluu”. 
Hämmästyneen hiljaisuuden jälkeen minulle vastattiin hiljaisesti: ”Kiitos, ihan hyvää.” 

Innostun laulamaan joskus puhelimessa ja myös kaupassa. Jokainen päivä on uusi 
armon päivä, kaikkea hyvää ja kaunista täynnä. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus 
olla lähimmäinen.

Minä uskon, että sitä mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.
Useita vuosia sitten purskahdin itkemään kirkkoherranviraston sohvalla. Itkin elä-

mäni kolhuja, huonoja uutisia, onnetonta tilannettani. 
Jouduin vähän myöhemmin sairaalaan tiputukseen. Olin kauhuissani, peloissani ja 

luulin olevani yksin kaiken surkeuden keskellä. 
Mutta olin väärässä. En sittenkään ollut yksin. Ystävät, työkaverit, sukulaiset ja äitini 

auttoivat, kannustivat ja kantoivat minua.
Ilman yhteydenottoja, kotikäyntejä, puhelinsoittoja ja viestejä en olisi jaksanut. En 

olisi halunnut voimaantua.
Olen saanut kokea paljon rakkautta. Miksi en jakaisi sitä eteenpäin? 
Ollessani sairaalassa työkaverit toivat minulle Marleena Ansion pienen runokirjan.  

Eräässä runossa todetaan: ”Toivoisin olevani omenapuu, jonka juurella voisit istua ilman 
huolia onnellisena ja uusia voimia saamassa kun huolten painamana olet. Toivoisin ole-
vani se onnellinen omenapuu.” 

Yksin emme jaksa, ihminen ei ole kone. Me tarvitsemme apua, huolenpitoa ja rak-
kautta. 

Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sellaisina kuin me olemme. 
Usein kyselemme, olemmeko rakkauden arvoisia: Olemmeko sen arvoisia, että joku 

rakastaa meitä? Jumala on kutsunut meidät rakkauden osoittajiksi toinen toisillemme – 
olimmepa ansainneet sen tai emme. 

Jeesukselta kysyttiin kerran, mikä on lain tärkein käsky. Hän vastasi: "Rakasta Her-
raa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin 
ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.  

Rakkaudessa on hyvä lähteä liikkeelle.

JuHA VäHäKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Hämmentävä laulu

Ps. 119: 1-8 
Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
      Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
      ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.
      Sinä olet antanut säädöksesi
      tarkoin noudatettaviksi.
      Kunpa kulkuni olisi vakaa,
      kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!
Kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.
      Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
      kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi -
älä koskaan minua hylkää! 

5. Moos. 10: 12-13
Kuulkaa, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei 
vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, 
että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte 
häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja 
koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen 
käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. 
Kun tämän teette, te menestytte.

1. Joh. 2: 15-17
Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä 
maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän 
rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea 
maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja 
mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. 
Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee 
Jumalan tahdon, pysyy iäti.

Mark. 12: 28-34  
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään 
ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus 
saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo 
ja kysyi: »Mikä käsky on kaikkein tärkein?» Jeesus 
vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, 
meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: 
’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä 
suurempaa käskyä ei ole.»
    Lainopettaja sanoi hänelle: »Oikein, opettaja! 
Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, 
ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko 
sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella 
voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin 
itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki 
muut uhrit.» Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, 
ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan 
valtakunnasta.»

Sunnuntai 23.10.
Päivän psalmi

Ps. 119:1-8
1. lukukappale

5. Moos. 10:12-13
2. lukukappale

1. Joh. 2:15-17
Evankeliumi

Mark. 12:28-34
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Tyrnävän ja Kiimingin seu-
rakunnat myöntävät opis-
kelija-avustuksia kirkon 
virkaan ja kristillisissä op-

pilaitoksissa opiskeleville seura-
kuntalaisille. Tyrnävällä stipendi 
on 150 euron ja Kiimingissä 150–
300 euron suuruinen.

Avustuksia on jaettu jo vuosia, 
ja niiden toivotaan kannustavan 
seurakuntalaisia kirkon työnteki-
jöiksi. Kristillisissä oppilaitoksis-
sa, kuten kansanopistoissa opiske-
leville avustuksessa on myös dia-
koninen näkökulma, koska lai-
toksissa on kuukausittaiset opis-

kelumaksut. Avustuksia onkin 
myönnetty aiemmin diakonian 
avustusmäärärahoista.

Tyrnävän kirkkoherra Ti-
mo Liikanen kertoo, että Oulun 
hiippakunnassa etenkin papiston 
kohdalla eläköitymisiä tapahtuu 
seuraavan kymmenen vuoden 
aikana paljon. Työvoimaa tar-
vitaan kuitenkin kaikilla toimi-
aloilla. 

– Toki toivomme, että opiske-
lijat tulevat aikanaan oman seu-
rakuntansa palvelukseen. 

Liikanen pitää kirkkoa turval-
lisena ja varteenotettavana työn-

antajana.
– Yrityspuolella kuljetaan ny-

kyisin aikamoisessa turbulenssis-
sa ja jatkuvissa muutoksissa, kirk-
ko tarjoaa vakaamman työympä-
ristön. Kirkon työhön liittyy aina 
myös kutsumusnäkökulma.   

Apurahahakemuksia on edel-
lisinä vuosina saapunut Tyrnä-
välle kymmenkunta ja Kiimin-
kiin korkeintaan viisi. Seura-
kunnat ovat varautuneet myön-
tämään avustuksen kaikille eh-
dot täyttäville hakijoille.

KRISTA VäISäNEN 

Opiskelijoille kannustusta kirkon virkoihin

Kirkko on kirkastanut 
viime aikoina 
ilmettään, kehuttiin 
Eteenpäin – koulutus- 
ja työelämämessuilla 
Oulussa. 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus oli 
messuvieraana.

Oppilaitokset ja yritykset 
kilpailivat opiskelijoiden 
huomiosta viime viikol-
la järjestetyillä Eteenpäin 

- koulutus- ja työelämämessuilla. 
Myös Oulun evankelisluterilaiset 
seurakunnat olivat esittelemässä 
kirkon työpaikkoja. 

Seurakuntien iskulauseena 
messuilla oli Taivaallisia työpaik-
koja. Iskevä slogan! Mitä se käy-
tännössä tarkoittaa?  

– Kirkko pyrkii olemaan läsnä 
koko ihmiselämän ajan kehdosta 
hautaan, miksei siis myös opiskel-
lessa. Työ on erittäin mielenkiin-
toista ja vaihtelevaa, emme ole jä-
mähtäneet paikoillemme, kertoo 
oppilaitosdiakoni Salla Tuomi-
nen. 

– Kirkossa saa tehdä työtä 
omalla persoonallaan ja kohdata 

ihmisiä joka päivä, lähetyssihtee-
ri Paula Rosbacka lisää.

Aiemmasta ahdasmielisyydes-
tä nykyiseen nuorekkuuteen
Oulun diakoniaopistoa esitte-
li messuilla palveluohjaaja Salla 
Jämsén. 

Salla, miltä kuulostaisi amma-
tin harjoittaminen kirkon palve-
luksessa?

– Mikä ettei! Kirkko on viime ai-
koina selvästi freesannut ilmettään, 
mikä näkyy esimerkiksi erilaisissa 
tapahtumissa Oulun alueella. 

Diakonia-ammattikorkeakou-
lun opiskelija Henri Arvola kehuu 
myös kirkkoa siitä, että se on läh-
tenyt mukaan tilaisuuksiin, joissa 
nuoret liikkuvat.

– Kirkko on mielikuvissani ar-
vostettu, turvallinen ja ihmislä-
heinen työnantaja, jos sitä tällai-
sin ylisanoin haluaa kuvailla, Ar-
vola sanoo.

– Tietenkin tulee tällaise-
na nappinaamana mieleen, on-
ko kirkko edelleen vähän ahdas-
mielinen. Että voiko siellä tällai-
senaankin olla töissä.

Kaikkia 
ei voi miellyttää
Pikaisen kyselyn perusteella sosi-
aalialan opiskelijat tuntuvat suh-

tautuvan kirkkoon positiivisesti.
Kiinnostaakohan yläkoulu-

ikäisiä työ kirkossa?  
– Ei. Siellä ei makseta kovin hy-

vin, ilmoittaa messuyleisön jou-
kossa kulkeva Jyrki Penttilä. 

Oululaisen Pohjankartanon 
koulun kasvatti löytää vastauk-
selleen muitakin perusteluita: kir-
kon maine ei häntä innosta.

– Kirkko yrittää miellyttää kaik-
kia, eikä onnistu siinä lainkaan.

Kirkon linjauksia moittii myös 
Rinna-Liisa Kukkonen, mutta 
suhtautuu lempeämmin mahdol-
lisuuteen työskennellä seurakun-
nassa.

– Tätini on töissä seurakun-
nassa, ja se on kyllä vaikuttanut 
ihan kivalta.

Nuoret arvelevat, että kirkko 
työnantajana joko kiinnostaa tai 
ei tunnu lainkaan omalta. Janet-
te Lyly Myllytullin koululta poh-

tii, ettei vieraalta tuntuvaan ym-
päristöön osaa antaa edes kehitys-
ehdotuksia. 

Unelmatyöpaikan piirteet ovat 
sen sijaan selvillä.

– Siellä ois hyvä fiilis ja mei-
ninki. 

Kirkko on 
kummallinen yhteisö
Seurakunnissa tiedetään, että 
kirkko herättää nuorissa myös 

Nuoret arvioivat kirkkoa työnantajana Eteenpäin-messuilla

  Kirkon töissä onkin ihan tavallisia ihmisiä 
Mukava 

yllätys: 

Oulun ev.-lut. seurakuntien työntekijät kohtasivat nuoria messupisteellään. Taivaalliset työpaikat herättivät messuvieraissa kiinnostusta ja kysymyksiä.

Ku va t :  S anna Tu r u n e n
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Maija Päkkilä on kokenut rekrytoija.

Oululainen Maija Päk-
kilä on ollut luotta-
mushenkilönä usean 
vuoden ajan rekry-

toimassa työntekijöitä Oulun 
seurakuntayhtymään. 

Seurakunnan rekrytoin-
tiryhmään kuuluva Päkkilä 
on haastatellut työnhakijoita 
niin seurakunnan sairaalasie-
lunhoitoon ja perheasian neu-
vottelukeskukseen kuin myös 
kiinteistö- ja hautauspalvelui-
hin.

Päkkilä tietää, että jokaisen 
työntekijän palkkaaminen on 
seurakunnalle kallis, yleen-
sä pitkäaikainen investointi. 
Siksi työhaastatteluihin kutsu-
tuista pitää löytää paras, joka 
”rakentaa kirkkoa omalla pai-
kallaan”, kuten Päkkilä näkee 
työntekijöiden merkityksen.

– Jokainen jättää merkkin-
sä kirkon historiaan, hän sa-
noo.  

Osaajista 
on taisteltava
Maija Päkkilän mukaan aina-
kin toistaiseksi Oulun seura-
kuntayhtymän avoimiin työ-
paikkoihin on ollut hakijoita. 

Kokenut rekrytoija ei pidä 
itsestäänselvyytenä sitä, että 
sama tilanne jatkuu tulevai-
suudessakin. Moniammatilli-
sista osaajista ovat kiinnostu-
neet muutkin työnantajat. 

Päkkilän mukaan kirkon 
pitää pystyä lisäämään veto-
voimaansa saadakseen par-
haat työmarkkinoilla olevat 
ammatti-ihmiset.

– Haastetta riittää, jotta 
saamme sitoutuneita ja luo-
tettavia ihmisiä kirkon töihin.

Vaikka kirkon sanoma on 
ikiaikainen, Päkkilä sanoo, et-
tä seurakunnissa tarvitaan ih-
misiä, joilla on tuoreita näke-
myksiä asioista.

Ei yksin 
palkka
Kirkon nykypalkoilla kirkol-
listen töiden vetovoimaa ei 
varmaankaan kasvateta. Päk-
kilä on tyytyväinen siihen, et-
tä Oulun seurakunnissa ollaan 
ottamassa hiljalleen käyttöön 
harkinnanvarainen palkan-
osa, hava, jonka avulla palk-
koja voidaan hilata ylöspäin.

Toisaalta Päkkilä ei muista, 
että yhdenkään hakijan koh-
dalla valinta olisi jäänyt rahas-
ta kiinni.

– Tiedän, että joillekin työ 
kirkon palveluksessa on mer-
kinnyt palkanalennusta, mut-
ta töiden mielekkyys on paina-
nut vaakakupissa. Myös työil-
mapiirillä on tärkeä merkitys.

Mitä työnhakijat kysyvät 
työhaastatteluissa Päkkilältä 
ja muilta kirkon rekrytoijilta?

– Ihmisillä on yleensä ai-
ka vähän kysymyksiä, Päkki-
lä hämmästelee.

 Monelle työnhakijalle 
kirkko ei ole muita työnanta-
jia ihmeellisempi.

RIITTA HIRVONEN

”Jokainen 
työntekijä on 
kirkon rakentaja”

Nuoret arvioivat kirkkoa työnantajana Eteenpäin-messuilla

  Kirkon töissä onkin ihan tavallisia ihmisiä 
kummastusta. Paula Rosbackan 
mukaan nuoret seuraavat tarkasti 
aikaansa ja esittävät mielipiteen-
sä rohkeasti.

– Heidän mielestään kirkko on 
kummallinen yhteisö, jossa kiis-
tellään, voiko homopareja siuna-
ta kirkossa tai miten naispappei-
hin suhtaudutaan.

– Nuoret pohtivat, miksi seura-
kunnassa säädetään niin mones-
sa asiassa, vaikka itse toiminta on 
mukavaa. He kysyvät, kuka kir-
kossa oikeastaan kiistelee.  

Rosbacka kokee, että pie-
nen seurakunnan arki on kirkon 
yleistä keskustelua armollisem-
paa. Työssä nousevat keskeisiksi 
kohtaaminen ja henkilökohtaiset 
suhteet. 

Tutut työntekijät ja toiminta 
houkuttavat osallistumaan myös 
monenlaiseen uuteen, jolloin en-
nakkoluulot voivat vähentyä.

– Nuorille voi olla suuri yllätys, 
että kirkossa onkin töissä ihan ta-
vallisia ja mukavia ihmisiä, Ros-
backa sanoo. 

Kohtaaminen 
luo kiinnostusta 
Messukeskusteluista jää tunne, 
että jos kirkko haluaa kilpailla 
osaavien nuorten kiinnostukses-
ta työmarkkinoilla, se tarvitsee li-

Salla Jämsen

Henri Arvola

Paula Rosbacka

Salla Tuominen

Messuyleisölle kirkko ja siihen kuuluminen eivät 

ole perinne tai itsestäänselvyys kuten vanhemmal-

le ikäpolvelle. Kirkko on laitos, joka luo mainettaan 

jatkuvasti ja työnantaja, joka koskettaa joidenkin 

elämää merkittävästi.

 Nähtäväksi jää, miten kirkon tarpeet kohtaavat nuorten kiin-

nostuksen tulevaisuudessa. 

KRISTA VäISäNEN

Kommentti

sää tunnettavuutta. 
Jollei asiaan tartuta jo nuorten 

kohdalla, voi mielenkiinnon herät-
täminen myöhemmin olla vaikeaa.

– Kaikista paras vaihe saada 
nuoret seurakunnan toimintaan 
on riparilla ja sen jälkeisessä vai-
heessa. Tällöin kynnys on mata-
lalla etenkin nuorisotyöntekijän 
tai teologin tehtäviin, arvioi Ros-
backa.

Salla Tuominen toivoo, että 
nuoret tuntisivat kirkkoa laajasti, 
sillä siellä tarvitaan myös muun 
muassa palkanlaskijoita, lasten-
hoitajia ja hallinnon osaajia.

Kirkko yhteisö 
eikä pelkkä rakennus
Koska taloudellinen kilpailu on 
mahdotonta, nousee kirkon vaih-

toehdoksi panostaa työympäris-
töön. 

– Meidän tulisi saada ihmisten 
tietoon, ettei kirkko ole vain ra-
kennus tai instituutio, vaan välit-
tävien ihmisten yhteisö, Tuomi-
nen korostaa.

– Tärkeää on olla rohkeasti 
kristitty. Nyt on aika jättää pois 
”me vähän tässä uskotaan” –asen-
ne, Rosbacka lisää.

KRISTA VäISäNEN

Messuilla arvottiin kolme Juha 
Tapion levypakettia seurakunnan 
pisteellä kyselyyn vastanneiden 
kesken. 
Paketit on postitettu Jasmiina 
Vittaniemelle, Sofia Westmanille 
ja Eero Sippolalle.



14    Nro 34    20.–27.10.2011

Rukous
Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Sinä sovitit syntimme,

jotta vapautuisimme syyllisyydestä

ja saisimme voiman elää.

Rukoilemme sinua:

Kiinnitä meidät lujasti itseesi.

Täytä meidät läsnäolollasi,

ettei turmeltunut luontomme

hallitsisi meitä,

vaan eläisimme Henkesi johtamina.

Kuule meitä, Herra Jeesus,

joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti. 

Rukous kirkkovuosikalenterista.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

Messu su 23.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
saarna Pekka Siljander, avus-
taa Tiina Kinnunen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Oulun hiippakunnan 
kasvatus-, diakonia- ja lähe-
tystyön tukemiseen. www.
virtuaalikirkko.fi
Messu su 23.10. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Anne-Mari Heikkinen 
ja kanttorina Henna-Mari Si-
vula.
Messu su 23.10. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara. Lap-
sille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Messu su 23.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarna Pekka Tuo-
mikoski, avustaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen seurat. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä. 
Messu su 23.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kastellin kirkkokuoro. 
Messu su 23.10. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Kirk-
kokahvit. 

Messu su 23.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Mikko Salmi, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 23.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Tuiran seurakunta
Messu su 23.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Laura Kum-
pula. Eveliina Holma, viulu. 
Kansanlähetyksen lähetysti-
laisuus.
Ekumeenisen vastuuviikon 
messu su 23.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Tommi Hekkala. Kirkko-
kahvit.
Messu su 23.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Keijo Nissilä, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Sekakuoro Tui-
ke. Oulun Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä, kirkkokah-
vit. Kahvin jälkeen seurapu-
he, Esa Koukkari.
Messu su 23.10. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Katri Sippola. 
Iltamessu su 23.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 26.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarnaa Jarkko 
Jokimies, kanttorina Laura 
Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 23.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avustaa
Riitta Kentala, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Radio 
Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 16 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Lähetys-
ilta, Tapio Pokka kertoo Jor-
ma Rissasen työstä Kylväjän 
lähettinä Mongoliassa. Tilai-
suudessa kahvitus ja arvon-
taa. Tuotto Jorma Rissasen 
työn tukemiseen.

YLI-II
Messu su 23.10. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.

YLIKIIMINKI
Messu su 23.10. klo 18, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 23.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Sami Puolitaival, kanttori-
na Else Sassi.  
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Else Sassi. 
Perjantaikuoro, johtaa Pent-
ti Tiri. Kirkkokahvit.  

Kempele
Messu su 23.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Paulus Pikka-
rainen, saarna Marja-Leena 
Tahkola, avustaa Anu Ojala 
ja Pia Rättyä, kanttorina Mar-
jo Irjala. Mukana Oulun Virsi-
kuoro. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Herättäjäseurat kirkko-
salissa kirkkokahvien jälkeen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 23.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Jaana Kontio ja 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. 
Messu su 23.10. klo 13 Jää-
lin kappeli. Toimittaa Harri 
Isopahkala, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Iin rovasti-
kunnan omaishoitajien kirk-
kopyhä.

Liminka
Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, avustaa Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttorina Mika Kot-
karanta.
2. rukouspäivän messu ma 
24.10. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
avustaa Kirsi Junnonaho, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.  Kunniakäynti sankari-
haudoille. Messun jälkeen 
ruokailu ja Muhoksen sota-
veteraanien 25-vuotisjuhla 
seurakuntatalossa. 

Oulunsalo
Messu su 23.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pis-
to, avustaa Kaj Skrabb, trum-
petti. Veteraanien kirkkopy-
hä. Messun jälkeen lounas ja 
ohjelmaa sekä kahvit seura-
kuntatalolla.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.

PiiPPOLa
Iltakirkko su 23.10. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Johannes Hyytinen, avustaa 
Teuvo Kinnunen, huilu. Kant-
torina Unto Määttä.

PuLKKiLa
Messu su 23.10. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.

Tyrnävä
Messu su 23.10. klo 10  Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa  Timo 
Liikanen, kanttorina  Pentti 
Korkiakoski. 70- ja 75-vuoti-
aiden kutsujumalanpalvelus, 
juhla messun jälkeen srk-ta-
lolla.

Seurakuntalaisia Kempeleen vanhan kirkon 320-vuotisjuhlassa.K
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 20.10. klo 
14, Vanhan pappilan Rovas-
tinsali. Anna-Mari Heikkinen. 
Ompeluseurat to 20.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 21.10. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 22.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
23.10. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
23.10. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Eero Karjalainen 
puhuu aiheesta: Miten raa-
matullinen käsitys työn mer-
kityksestä voi edistää työssä 
jaksamista. Lauletaan ylistys-
lauluja ja virsiä yhdessä ylis-
tysryhmän kanssa. Illan päät-
teeksi on mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen rukouspalve-
luun yhdessä rukouspalveli-
joiden kanssa.
Rukouspäivän hartaus ma 
24.10. klo 12, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso.
Hartaus ti 25.10. klo 14, Ves-
per-koti. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ti 25.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 25.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 26.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 26.10. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 26.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
14, Vanhan pappilan Rovas-
tinsali. Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 20.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupii-
ri to 20.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. Joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 21.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 21.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Juhani Pitkälä ja 
Antti Kiuru.
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 25.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
26.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 27.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 27.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 27.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 20.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen p. 040 5850 818.
Raamattupiiri to 20.10. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat to 20.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 21.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 25.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Olavi Karjalai-
nen alustaa aiheesta: Jumala 
herättää kansoja.
Raamattupiiri ti 25.10. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Vanhan testamentin luento-
sarja ke 26.10. klo 19, Tuiran 
kirkko. Pastori Heikki Karp-
pinen. Juontaa pastori Riitta 
Louhelainen.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.10. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Timo 
Riihimäki, Matti Pennanen.  

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 25.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan rakkaudesta kerto-
via virsiä, Esko Laukkanen.
 
Karjasillan seurakunta
Kaksin – Rakkausrunojen il-
ta su 6.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
"Miehelläkin tunteet on!" - 
runotapahtuma su 13.11. klo 
18, Myllyojan seurakuntata-
lo. Runotapahtuma yhteis-
työssä Oulujoen seurakun-
nan diakoniatyön kanssa.

yLi-ii
Minun virteni - toivevirsien 
laulutilaisuus su 23.10. klo 
14, Yli-Iin seurakuntatalo. 
Aikuisten laulukerho ke 
2.11. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 24.10. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Paikka si-
nulle, joka haluat toimia seu-
rakunnassa erilaisissa vapaa-
ehtoistehtävissä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-

enot Oulussa 20.–27.10.2011

koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 
20.10. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tervetuloa syö-
mään herkullista kotiruokaa. 
Aterian hinta 2 €.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 20.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Myös uudet tulokkaat 
ovat tervetulleita! Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Työttömien ateria pe 21.10. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Juttutupa ma 24.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Af-
ganistanin lähettien kuvater-
veiset.
Luentosarja Tuirassa ma 
24.10. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa kaikille avoi-
meen luentotilaisuuteen, jo-
ka on suunnattu nuorille ja 
työikäisille aikuisille. Eurojen 
riittävyydestä ja oman talou-
den hallinnasta luennoi vel-
kaneuvoja Lea Ukkola.
Työttömien ruokailu to 
27.10. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Madekosken diakoniapiiri 
to 20.10. klo 12, Jussi ja Aili 
Juutisella, Juutisentie 17.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 20.10. klo 12, 
Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.
Jumalanpalvelus pe 21.10. 
klo 13.30, Tahkokangas. 
 
KuuLOVAMMAISET
Raamattupiiri to 20.10. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 21.10. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Vieraana Pohjois-
Suomen Romanit ry:n toimin-
nanjohtaja Allan Lindberg.
Ratamotien ryhmäkodin 
kerho ma 24.10. klo 13. 
 
NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 27.10. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan raamat-
tua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Kahvitar-
joilu. Opasystävä vastassa Ca-
ritas-kodin pääoven läheisyy-
dessä klo 12.30 alkaen. 

PÄIHDETYö
Naistenryhmä pe 21.10. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 24.10. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Työttömien ruokailu ke 
26.10. klo 11–13, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 21.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Koulutus – osa lähetystyö-
tä, Raija Nissinen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 20.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Päivi Jussila.
Lähetyspiiri to 27.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Satu Saarinen.

Tuiran seurakunta
Lähetysjuhla su 23.10. klo 
10, Tuiran kirkko. Messun jäl-
keen lähetysjuhla. Kansanlä-
hetyksen Keski-Aasian lähe-
tit kertovat työstään. Terve-
tuloa!
Käsityökahvila ti 25.10. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään omia käsitöi-
tä ja myyntiin meneviä tuot-
teita yhdessä kahvikupin ää-
relle. Kokeillaan uusia tek-
niikoita ja neuvotaan toisil-
le vanhoja taitoja. Olet kä-
sitöissä vanha taitaja tai uu-
si aloittelija tai muuten seu-
ran puutteessa, tule roh-
keasti mukaan. Lapset ai-
kuisten kanssa ovat terve-
tulleita leikkimään Perhetu-
paan samaan aikaan. Kahvi-
lan tuotto käytetään lähe-
tystyön hyväksi.
Lähetyspiiri ma 24.10. klo 
14, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilaan nimeltä Sump-
pu. Lisätietoja lähetyssih-
teeri Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke 26.10. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu Ystävän kamarissa. Yhte-
yshenkilö Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
 
yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 21.10. 
klo 11, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
ri kahvila.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa  
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Isä-lapsi-parkki ma 24.10. 
klo 17, Mellenius-talo. Alle 
kouluikäisille lapsille ja hei-
dän isilleen. Illoissa ei ole 
suunniteltua ohjelmaa, vaan 
vapaata yhdessäoloa. Yh-
teistyössä Oulun kaupungin 
kanssa. Ohjaajina Kari Reki-
lä, Ville Pahkin ja Jaakko Lou-
hela. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerho to 20.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huolta-
jan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä. 
Kerho on osallistujille mak-
suton.
Perhekerho ti 25.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 27.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä to 
20.10. klo 10, Maikkulan kap-
peli. Eka kertaa äitinä -ryhmä 
tarjoaa mahdollisuuden ja-
kaa arjen kokemuksia samas-
sa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Ryhmässä ovat mu-
kana pastori Mirjami Dutton 
ja lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Marjaana Lassille, 
040 5747 108.
Perhetupa pe 21.10. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko. Perhetupa 
on lapsiperheiden kohtaa-

Oulugospelin lippujen ennakko-
myynti on alkanut. 4.–6. mar-
raskuuta järjestettävän festi-
vaalin lippuja saa kirjakauppa 

Bibliasta sekä internetosoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Vanhalla paloasemalla perjantaina 
4.11. kello 22 esiintyvät Esa Eloranta ja 
stand up -koomikko Mikko Vaismaa. 
Tapahtumaan voi ostaa lippuja myös 
suoraan tapahtumapaikalta.

Oulugospelin muita esiintyjiä ovat 
muun muassa Tommi Kalenius, J.Jyrä, 
Mikko Salmi, Make Perttilä, reggaeyh-
tye Kaemo, tamperelainen gospel-truba-
duuri Jii-Pee Skyttä, Suomen vanhim-
piin gospelyhtyeisiin kuuluva Exit sekä 
perinteisen suomigospelin tulkki Gos-
pel Covertajat.

Raskaan musiikin ystävien korvia 
hellivät peräseinäjokinen suomimetal-
liyhtye Miriam sekä oululaisbändit Pro-
karyote ja Nolla. Rauhallisempaa tun-

nelmaa tarjoaa kuvaa, valoa ja draamaa 
hyödyntävä Tulus-kuoro (kuvassa).

Täysin maksuttomiin tapahtumiin 
kuuluu jo perinteeksi muodostunut per-
hekonsertti, jossa esiintyy tänä vuonna 
Pekka Kososen Triangeli-yhtye Pieksä-
mäeltä. Konsertti järjestetään Oulun 
musiikkikeskuksessa lauantaina 5. mar-
raskuuta kello 14. Myös Mikko Salmen, 
Make Perttilän ja Jii-Pee Skytän kon-
sertteihin on vapaa pääsy.

Lisäksi ohjelmassa on muun muassa 
jumalanpalveluksia ja yhteistä tekemistä 
kaupunginteatterin Majakoissa.

Kaupunginteatterin lisäksi tapahtu-
mapaikkoina ovat Pohjankartanon kou-
lu, Hintan seurakuntatalo, Elohuone, 
Oulun musiikkikeskus, Pyhän Luuk-
kaan kappeli, Kastellin kirkko ja ravin-
tola 45 Special.

Katso ohjelma sivulta 17.

Oulugospelin 
ennakkomyynti alkanut
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enot Oulussa 20.–27.10.2011
mispaikka, jossa on mahdolli-
suus tavata toisiaan, tutustua 
ja verkostoitua. Perhetuvalle 
ei tarvitse etukäteen ilmoit-
tautua. Tarjolla on avoin-
ta ja ohjattua toimintaa se-
kä muuta mukavaa tekemis-
tä. Perhetuvalla on mahdol-
lisuus syödä omia eväitä ja 
lämmittää ruokia. Siellä on 
myös varattuna kahvia / tee-
tä ja mehua pienen purta-
van kera, mistä on vapaaeh-
toinen maksu.
Perhetupa pe 21.10. klo 9–11, 
Maikkulan kappeli.
Pyhäkoulu su 23.10. klo 10–
11.30, Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12–
13.30, Maikkulan kappeli. 
Luontopyhis su 23.10. klo 15–
17, Karjasillan kirkko. Luonto-
pyhiksessä hiljennymme yh-
dessä, tutkimme luontoa, 
kasveja ja eläimiä monin ta-
voin. Lisäksi askartelemme, 
leikimme ja laulamme. Välil-
lä olemme sisätiloissa, mutta 
paljon myös ulkona säiden-
kin mukaan. Retkeilemme 
paljon myös lähiympäristös-
sä sekä välillä kauempanakin 
porukalla. Tervetuloa lasten 
kanssa perheenä. Isommat 
lapset voivat tulla itsekseen-
kin. Lisätietoja Mari Jääske-
läinen p. 040 5747 109.

Tuiran seurakunta
Perhetupa pe 21.10. klo 9, Py-
hän Luukkaan kappeli. Per-
hetupa on kohtaamispaikka, 
jossa on mahdollisuus tava-
ta toisiaan ja tutustua. Per-
hetuvalle ei tarvitse etukä-
teen ilmoittautua. Tarjolla on 
avointa- ja ohjattua toimin-
taa. Perhetuvalla on mah-
dollisuus syödä omia eväi-
tä ja lämmittää ruokia. Siel-
lä on varattuna kahvia / teetä 
ja mehua sekä pientä purta-

vaa, mistä on vapaaehtoinen 
maksu. Lisätietoja Teija Kok-
ko p. 050 5347 477.
Perhetupa pe 21.10. klo 9, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 23.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Perhetupa ti 25.10. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti.  
Pyhäkoulu to 27.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12–
13, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho pe 21.10. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Karjasillan seurakunta
Isä-lapsi -sählykerho 1.–6. 
-luokkalaisille isineen pe 
21.10. klo 16.30, Lintulam-
men koulu. Tulkaa pelaa-
maan ja hiljentymään hy-
vässä seurassa! Kerhossa isil-
lä ja lapsilla on hyvä mahdol-
lisuus viettää yhteistä aikaa 
mukavan tekemisen parissa. 
Kerhoon ilmoittaudutaan 
kerhossa ja se on maksuton. 

Mukaan tarvitset sisäliikun-
tavaatteet ja juomapullon. 
Myös oman mailan voit ot-
taa mukaan. Seurakunnalla 
on yhteisiä mailoja, pallot ja 
maalivahdin varusteet. Kerho 
ei kokoonnu syyslomaviikol-
la 43. Lisätietoja: Atte Kääri-
äinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 20.10. klo 14, Tui-
ran kirkko. Tule 1.–6.-luok-
kalaisille tarkoitettuun Tee-
Tupaan Tuiran kirkon nuori-
sotilaan. Voit viettää aikaa-
si kavereiden, erilaisten peli-
en, seurakunnan työntekijän 
tai vaikka teekupposen äärel-
lä. Lisätiedot nuorisotyönoh-
jaaja Matti Ketolalta, p. 040 
5747 069.
Junaratakerho 3.–4.-luokka-
laisille pojille to 20.10. klo 17, 
Pateniemen kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 16.
Junaratakerho 3.–4.-luokka-
laisille pojille to 27.10. klo 17, 
Pateniemen kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 16.

Oulujoen seurakunta
10-vuotiaiden toimintapäi-
vä ke 26.10. klo 10–14, Hin-
tan seurakuntatalo. Ks. jut-
tu s. 16.

nuoret

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 20.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 5245 944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 21.10. klo 19–
la 22.10 klo 0.30, Elohuone. 
Ks ilmoitus s. 16.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 21.10. klo 18–19, 
Heinätorin seurakuntata-

lo. Viides evankeliumi. Vesa 
Pöyhtäri.
3K ilta ma 24.10. klo 18.30–
20. Soile ja Jarkko Jokimies: 
Kärsimys ja vastukset kristi-
tyn elämässä?

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Tarinatupa ke 26.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 20.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviikkoi-
sin klo 9–11 p. (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuunte-
lijaa, kun haluat puhua sinul-
le tärkeistä asioista tai kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Ehtoollisen vietto.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho ti 25.10. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueilla asu-
ville. Mukana diakoni Paula 
Kyllönen, pastori Pasi Kurik-
ka ja seurakunnan vapaaeh-
toisten lauluryhmä.
Eläkeläisten kerho to 27.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu senio-

Lomatekemistä
kymppivuotiaille

Onko ripari jäänyt käymättä?
Onko näköpiirissä kesähäät tai kummius?
No problem! Ilmoittaudu aikuisrippikouluun.

Ripariohjelma:
Aloitus 16.11. klo 18 Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Muut tapaamiset keskiviikkoisin 23.11.–14.12. klo 18 
samassa paikassa. Konfirmaatio on torstaina 15.12. klo 18.

Oppituntien lisäksi on kaksi käyntiä messussa ja omatoimista 
opiskelua. Aikuisrippikoulu on maksuton.

Ilmoittaudu www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 15.10.–9.11 tai 
Heikki Karppiselle, p. 044 3161 580 ajalla 26.10.–9.11. 
Lisätietoa saa Heikiltä joko puhelimitse tai sähköpostilla: 
heikki.karppinen@evl.fi. 

TaivasKlubi -illat
pe 21.10.  esiintymässä Nolla

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
25.–27.11. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leiri on Karjasillan ja Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan yhteinen lasten leiri. Siellä 
leikitään, askarrellaan, ulkoillaan ja 
hiljennytään hyvässä seurassa. Leirille otetaan 
20 lasta. Etusijalla ovat Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat. Leirin 
hinta on 30 euroa, joka sisältää täysihoidon, 
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo kautta. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi ja Mari Tuokkola, p. 050 5249 
779, mari.tuokkola@evl.fi.

Junaratakerho 3.–4.-luokkalaisille pojille 
torstaina 20.10. klo 17 Pateniemen kirkossa. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Pekalta   
p. 040 5747 068.

Toimintaa 
varhaisnuorille

Cross Cafe 
on nuorten aikuisten kristillinen kahvila joka tarjoilee 
elävää musiikkia, evankeliumia ja elämyksiä rennossa 
seurassa. TaivasKlubi-illat tuovat evankeliumin eteen 
vierailevien artistien ja esiintyjien voimin. Kahvilan tuo-
tolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävää 
työtä. Kahvila avoinna klo 19–00.30. Tarkempi ohjel-
ma löytyy osoitteesta www.elossa.fi.

Syyslomaviikon keskiviikkona 26. lokakuuta 
10-vuotiaille järjestetään toimintapäivä. Päivä 
alkaa kello 10 ja yhteistä tekemistä riittää kello 
14 saakka Hintan seurakuntatalolla. 

Toimintapäivä on kaikille avoin ja maksuton. Päi-
vään kuuluu välipala. Tapahtumaan ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. 

Kymppi-ikäisten toimintapäivä sisältää liikuntaa si-
sätiloissa ja happihyppelyä ulkosalla sekä askartelua. 

Toimintapäivään kannattaa laittaa rennot vaatteet 
sekä ottaa pipo ja hanskat mukaan.

– Toimintapäivä tarjoaa tekemistä ja vaihtelua 
vaikkapa pleikkarin pelaamiselle. Ehkä lapsille jää 
ideoita muillekin syyslomapäiville, mitä tehdä koto-
na ja kavereiden kanssa, Oulujoen seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Sanna Parkkinen vinkkaa.

Päivässä voi vain käväistä
Oulun seurakuntien alueella syyslomaa vietetään en-
si viikolla. Seurakunnat ovat järjestäneet perinteises-
ti syyslomaleirejä lapsille ja nuorille, joihin on pitä-
nyt ilmoittautua ennakkoon.

Sanna Parkkinen kertoo, että toimintapäivästä ha-
lutaan tehdä kymmenenvuotiaille turvallinen päi-
vätapahtuma, johon ei tarvitse sitoutua niin pitkäksi 
aikaa kuin leireille.

– Toimintapäivää vietetään rennosti, mukana ei 
tarvitse olla neljääkään tuntia, vaan paikan päällä voi 
vaikka vain pistäytyä halutessaan, Parkkinen toteaa.

Päivän lopussa lähetystyöntekijä kertoo työstään 
lähetyskentällä. Toimintapäivän järjestävät seura-
kunnan kymppileireiltä tutut nuorisotyönohjaajat 
Sanna Parkkinen ja Matti Ketola.

A r k i s to
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rien laulupiiriin. Lisätietoja 
diakonissa Päivi Moilaselta p. 
040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 27.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa kahvihetki, 
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana diakoni Päivi Moilanen 
ja kanttori Katri Sippola. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13.30, Palokan palvelukes-
kus. Mukana pastori Pasi Ku-
rikka ja diakoni Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 20.10. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 14, Hoikantien palvelutilat. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 20.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 24.10. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokka-
laisille pe 25.11. Ks. ilmoitus 
s. 16.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

Muut menot
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 20.10. klo 18–
20.30, Elohuone. Alfa-kurs-
si on mahdollisuus kenelle 
tahansa tutustua kristinus-

koon mukavalla ja rennolla 
tavalla. Se on paikka, jonne 
on helppo tulla, kysyä kysy-
myksiä, tutkia erilaisia aihei-
ta ja etsiä vastauksia yhdessä. 
Kokoontuminen Elohuoneel-
la, Isokatu 11B, tuomiokirkon 
vieressä. Tervetuloa!
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 23.10. klo 11.45, 
Vanha pappila. Tilaisuus al-
kaa kryptan kirkkokahvin 
jälkeen. Mukana Jaakko Lou-
nela. 
Vastuuviikon tapahtuma 
Oulun tuomiokirkossa ma 
24.10. klo 12. Ks. ilmoitus s.17.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
25.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 25.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tunnusteot ke 26.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Seurakuntapastori Jukka Jo-
ensuu. Illassa alustus aihees-
ta ja mahdollisuus keskuste-
luun.
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 27.10. klo 18–
20.30, Elohuone. 
Naiset kirkolla to 27.10. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Tuu juttelemaan ja kuule-
maan naistenjuttuja. Naut-
timaan yhdessäolosta kahvi-
kupposen äärellä. 
Tunnusteot to 27.10. klo 18, 
Oulujoen pappila. Seurakun-
tapastori Jukka Joensuu. Il-
lassa alustus aiheesta ja mah-
dollisuus keskusteluun.
Sinkkuilta pe 28.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Runon ja lau-
lun ilta. Sinkkuilta on aikuis-
ten yksineläjien kohtaamis-
paikka.

Kuoroihin kaivataan
 uusia laulajia!

Pyhän Tuomaan lapsikuoro  on tarkoitettu 6–9 
vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoitukset ovat Py-
hän Tuomaan kirkolla tiistaisin klo 18–18.45. Ryh-
mässä totutellaan kuorotyöskentelyyn, tutustu-
taan äänen mahdollisuuksiin sekä opitaan kuun-
telemaan ja kuulemaan. Ohjelmistoon kuuluvat 
1-ääniset laulut. Laulunäytteen antaminen on va-
paaehtoista. Ryhmään toivotaan uusia laulajia!! 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Laura Kumpula, p. 
044 3161 463. 

Tuomiokirkkokuoro to 20.10. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. Kuoroa johtaa Henna-Mari Sivu-
la p. 040 7450 160. Uusia laulajia kaivataan eten-
kin miesäänin.

Katedraalikuoro to 20.10. klo 18.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Kuoroa johtaa Lauri-Kalle Kal-
lunki p. 040 8457 309. Kuoroon otetaan uusia lau-
lajia koelaulun kautta.

Vastuuviikon tapahtuma 
Oulun tuomiokirkossa

ma 24.10.2011 klo 12

Rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun rukouspäivänä 

Tilaisuudessa on rukoushetki ja musiikkia. 
Vastuuviikon teemana on uskonnonvapaus ja kirkossa 

voi hiljentyä teemaan liittyvien alttareiden äärellä. 
Voit myös käydä kahvilla Cafe Kryptassa, 

joka on avoinna klo 11–16. 

Kaksin – 
Rakkausrunojen ilta

sunnuntaina 6.11. klo 18 Kastellin kirkossa

Runot kertovat rakkaudesta, laulut kertovat 

rakkaudesta. Tervetuloa kuuntelemaan.

OuluGospel-oheisohjelma.

Terveiset Mongoliasta 
Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 23.10. klo 16 Hintan seurakuntatalossa 
Toimittaa Pentti Kortesluoma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Lähetysilta
Tapio Pokka kertoo Jorma Rissasen työstä Kylväjän lä-
hettinä Mongoliassa. Tilaisuudessa kahvitus ja arvon-
taa. Tuotto Jorma Rissasen työn tukemiseen.

Vanhan testamentin luentosarja 
keskiviikkona 26.10. klo 19
Tuiran kirkon Suvanto-salissa

Onko Vanha Testamentti jäänyt vieraaksi? 
Luento seuraavan sunnuntain Vanhan Testamentin lu-
kukappaleesta. Luennoitsijoina pastori Heikki Karppi-
nen.  Juontaa pastori Riitta Louhelainen. 

Lähetysjuhla 
sunnuntaina 23.10. klo 10, Tuiran kirkossa. 

Messun jälkeen lähetysjuhla. Kansanlähetyksen 
Keski-Aasian lähetit kertovat työstään.

Ikä-Eskon Eläkemessut 
lauantaina 22.10. klo 10, Aleksinkulmassa

Eläkemessut kutsuu kaikkia eläkeläisiä ja erityisesti 
eläkkeelle jääviä innostumaan hyvinvointiin, osalli-
suuteen ja vapaaehtoisuuteen liittyvistä teemoista in-
fojen, luentojen ja esittelyjen merkeissä. Seurakun-
ta on mukana tapahtumassa yhdessä Ikä-Esko hank-
keen, Vareskeskuksen, Kelan ja mm. lukuisten yritys-
ten kanssa. Karjasillan pastori Juha Vähäkangas pitää 
aamuhartauden. Lisätietoja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092. Lue juttu s. 7.

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

KOULUTUSPÄIVÄ 
Lauantaina 12.11. Karjasillan kirkossa: 
 
 

SEURAKUNTA RUKOILEE 

OHJELMA: 

 

Klo 10.00  Rukous ja siunaaminen seurakunnan  
                 tärkeimmäksi asiaksi 

Klo 12.00  Mitä rukous antaa seurakunnalle 
                 Miten löytää rukoilijoita 
 

Klo 14.45  Miten oppia rukoilemaan toisten kanssa 
Klo 16.30  Miten tehdä yhteisestä rukouksesta ja  
                  siunaamisesta virkistävä ja elävä 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Kouluttaja: Maikku Saarinen (Kansan Raam.seura) 

 

Päivään tulee ilmoittautua 31.10. mennessä:  
sirpa.kemppainen@evl.fi, p. 040 574 7163, tai 
ari.kauppila@oulunseutu.info, p. 040 481 8888 
 

Järjestää: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 

 

Lisätietoja: www.rukoillaan.fi  Tervetuloa mukaan!  

SUNNUNTAINA 6.11.2011
klo 12 Sunnuntaiklubi, Oulun kaupunginteatteri
Kaemo • J. Jyrä
klo 18 Runoilta, Kastellin kirkko
Juha Vähäkangas

PERJANTAINA 4.11.2011
klo 18 Pohjisklubi, Pohjankartanon koulu
Prokaryote • Exit
klo 22 Iltaklubi, Wanha Paloasema
Esa Eloranta • Mikko Vaismaa

LAUANTAINA 5.11.2011
klo 13 Kahviklubi, Elohuone, Isokatu 11. Tervetuloa 
mukaan gospelin, laulun ja tanssin myötä viemään eteen-
päin Ilon ääntä Oulusta Afrikkaan! Mikko Salmi ja Make 
Perttilä musisoi. Mukana myös Khulumoya - Ilon ääni ry ja 
Hiv-tukikeskus.
klo 13 Mättöklubi, Hintan seurakuntatalo
Nolla • Miriam
klo 14 Perheklubi, Oulun musiikkikeskus, Tulindbergin sali
Triangeli
klo 16 Majakat, Oulun kaupunginteatteri
Biisinteko: Esa Eloranta • Jenni Koskenkorva
Rakkaus: Impro Tuira • Stand Up Vaismaa
Elossa: Nuoret aikuiset
klo 19 Teatteriklubi, Oulun kaupunginteatteri
Gospel Covertajat • Tulus-kuoro
klo 22 Kappelive, Pyhän Luukkaan kappeli
Jii-Pee Skyttä
klo 22 Klubi 45, Ravintola 45 Special
Tommi Kalenius

oulugospel
4.-6.11.2011

Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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enot Oulussa 20.–27.10.2011M

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Laura Elisa 
Haavisto, Ilona Ingrid Luuk-
konen, Heikki-Oskari Su-
rasat Pukinkorva.
Karjasilta: Oona Ilona Aho-
nen, Beata Loviisa Ervasti, 
Touko Valo Viljami Juola, Il-
ta Onerva Lahti, Valo Ala-
rik Lahti, Eliel Eino Aleksan-
teri Lakkala, Okko Jooa Ju-
hani Malo, Silja Elea Merta-
niemi, Joanna Aada Linnea 
Nissinaho, Luca Elliot Okko-
nen, Joel Toni Tapio Purku-
nen, Emil Anton Ilmari Rau-
tava, Jaakko Viljami Stoor, 
Svea Adalmiina Taskila.
Tuira: Jolanda Lilianna Ero-
la, Oliver Arvi Aleksanteri 
Isopahkala, Henni Maaria 
Karsikas, Ahti Väinö Aulis 

Elämän polku
Kujala, Miska Hannes Lau-
rila, Miro Eemil Matias Leh-
to, Justiina Eila Elisabet Lo-
hilahti, Eeli Anton Luukka, 
Luukas Matteo Lämsä, To-
pias Juhani Marttila, Stella 
Talvikki Niinimaa, Arvi Tyy-
ko Nikurautio, Severi Axel 
Pekkala, Milja Iida Elena Po-
kela, Hilla Margit Ristolai-
nen, Vilhelmiina Ida Meeri 
Salo, Alvar Iisak Savela, Kris-
tian Eemil Stenroos.
Oulujoki: Eedit Katariina Kii-
ala, Elisa Maria Sofia Korho-
nen, Katri Irmeli Lyöri, Mile-
na Adalmiina Myllyoja, Mi-
ro Olavi Antton Räihä, Alek-
si Viljami Teppo, Emma Aino 
Olivia Vierikko, Jussa Fred-
rik Ylikoski.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Ville-Veikko 
Puolimatka ja Hanna Maria 
Huru, Hannu Henrik Heus-
ala ja Saara Margareetta Rä-
sänen.
Karjasilta: Juha Antero 
Tuokkola ja Salla Maria Kyl-
likki Määttä.
Tuira: Miikka Augusti Vii-
tanen ja Eila Irmeli Kär-
ki, Markku Antero Lehto 
ja Krista Karina Penttinen, 
Jukka Niko Sakari Korkki-
nen ja Miia Marianne Var-
penius.
Oulujoki: Jarkko Arsi Eero-
la ja Meeri Elisa Kelahaa-
ra, Arttu Matias Mainio ja 
Tanja Loviisa Mattinen, Jar-
no Markus Siurua ja Minna 
Kristiina Taskinen.

Kuolleet:
Karjasilta: Aino Maria So-
fia Kaikkonen s. Kylmänen 
72, Toini Katariina Metto-
vaara 84.
Tuira: Eila Annikki Ahola 90, 
Aili Elisabet Luukela s. Paa-
so 89, Lauri Johannes Onoi-
la 59, Pauli Johannes Tuo-
maala 87.
Oulujoki: Katri Lyydia Meri-
läinen s. Mustonen 71.

Raamatun punainen lanka  
-luennot 

Tuiran kirkossa perjantaina 28. ja lauantaina 29.10.

Tuiran seurakunta järjestää yhteistyössä Kansanlähetyksen 
kanssa Raamatun punainen lanka -luennot. Luennoitsijana 
Leif Nummela (LN) ja Henrik Perret (HP). Lisätietoja: Raili 
Kemppainen, p. 044 2885 430, Kansanlähetys tai Tarja 
Oja-Viirret, p. 040 5747 172, Tuiran seurakunta.

Perjantai 28.10
klo 18  Jeesus Mooseksen kirjoissa (1.–5. Moos.) HP
  Johdanto aiheeseen
19.15  Kahvi
19.45  Luomisesta luvattuun  maahan   

(1. Moos. – Joosua) LN

Lauantai 29.10.
klo 10  Elämää luvatussa maassa – kuninkaiden aika   

(1. Sam. – 2. Aik.) LN
11  Jeesus profeetoissa (suuret profeetat) HP
12  Ruokailu
13  Valtakunta tuhoutuu ja rakennetaan uudestaan 

(Valtakunnan jakautumisesta Vanhan 
testamentin loppuun) LN

13.45  Jeesus kirjoituksissa (Psalmit, Job…) HP
14.30  Kahvi
15  Jeesus Uudessa testamentissa: Lupaukset 

toteutuvat – Jeesuksen elämä ja teot 
(Evankeliumit) LN

16  Alkuseurakunnan synty ja elämä (Apostolien  
teot ja Uuden testamentin kirjeet) HP

17  Miten kaikki loppuu? (Ilmestyskirja) LN
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (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

19
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Päiväkerhot viettävät 
syyslomaa, ei kerhoja.
Perhekerho to 20.10. 
klo 10 srk-talolla, syyslo-
maviikolla 43 ei kerhoa.
Seurakuntailta to 20.10. klo 
18 srk-talolla, aiheena ”Jou-
lun lapsi”. Tietoa ja kuvia 
joulun lapsi keräyksestä ja 
kokoamme yhdessä joulun-
lapsipaketteja.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9–12 kerhohuoneella, 
3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varatta-
va etukäteen joka kerralle 
(ma–to) Silja p. 043 2111 916. 
Ei syyslomaviikolla.
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran viikolla 45.
Syyskonsertti  Hiipuvan 
hiilloksen äärellä su 23.10. 
klo 15 kirkossa. Mezzosop-
raano Margit Tornio ja pia-
nisti Liisa Ylipahkala-Vihe-
lä esittävät kotimaista laulu-
musiikkia.
Sanajumalanpalvelus kir-

kossa su 23.10. 
klo 18. Toi-
mittaa Jaakko 

Tuisku, kantto-
rina Maili Muutto-

la-Junkkonen. 
Partio: Metsähanhilla ei ko-
kousta syyslomaviikolla. Seu-
raava kokous ti 1.11. klo 15 
srk-talolla.
Kokkikerho syyslomalla. 
Kuoroharjoituksia ei syyslo-
maviikolla.
Diakonia: Joulun lapsi lah-
japakettien / tavaroiden pa-
lautus joko to 20.10. seura-
kuntaillassa tai virastoon vii-
meistään syyslomaviikolla 
(virastoaikaan). Kiitos kaikil-
le joulun lapsen puolesta!
Ry:n toimintaa: Su 23.10. klo 
12 pyhäkoulu I K&T Vanhalal-
la, pyhäkoulu II Hekkalalla, 
pyhäkoulu III K&V Lahden-
perällä, sekä klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 24.10. klo 10 puu-
rokerho Laurilalla.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
(08) 387 172
Srk-talo 
(08) 387 395
Kerhohuone
(08) 387 512
043 2111 916
vs. Kirkkoherra
044 3506 041
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa 
045 6381 973

Lumijoen pappina  
aloitti syyskuun alusta 
Jaakko Tuisku. Hän on 
kirkkoherran sijaisena 
puolen vuoden ajan.

Sanajumalanpalvelus su 
23.10. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12.
Eläkeliitto ti 25.10. klo 11 srk-
salissa.
Kuolleet: Bertta Vaitiniemi 
90, Linda Kilpinen 89, Tuo-
mas Järvelä 80. 

A ar o Ku k ko h ov i

Syysloma-
viikolla 
(vko 43) 

ei kerhoja.

Syysloma-
viikolla 
(vko 43) 

ei kerhoja.

Oulu-opistossa seimikurssi marraskuussa

Oulussa pidettä-
vä kansainvälinen 
seiminäyttely uu-
distuu: Näyttelyn 

lisäksi Oulu-opistossa jär-
jestetään marraskuussa sei-
mikurssi, jolle voi jo ilmoit-
tautua. Kurssin opettajina 
toimivat espanjalainen Al-
berto Perez ja italialainen 
Pierpalo Sanmori. Kurssi-
laiset oppivat katolista sei-
mikulttuuria ja rakentavat 
kukin itselleen seimen.

Italian konsuli Ulla Paa-
nanen on yksi kurssia jär-
jestävistä henkilöistä. Paa-
nasen mukaan kurssilla ha-
lutaan tuoda esille katolisen 
seimikulttuuriin rikkaus. 
Kun luterilaisissa seimeis-
sä esiintyy tavallisesti vain 
pyhä perhe, katolisten sei-
meihin mahtuu myös mui-
ta hahmoja kuten vaikkapa 
suutari tai pyykkäri. Muka-
na ovat tietysti pyhä perhe, 
eläimiä ja muita jouluun 
kuuluvia hahmoja.

– Katoliset seimet ovat 
monipuolisia. Ne ovat ai-
kuisten adventtikalenterei-
ta, Paananen luonnehtii. 

– Katolisessa maailmas-
sa seimejä rakennetaan 
pikkuhiljaa koko adventin 
ajan. Jouluna seimeen tulee 
Jeesus-lapsi. Seimi valmis-
tuu vasta loppiaisena, kun 
siihen liitetään itämaan 
tietäjien hahmot kumarta-
maan Kristusta. 

– Tietäjät voidaan liittää 
seimeen jo adventtiaikana 
lähestymään seimeä nur-
kan takaa, Paananen ker-
too.

Vaikka
radioon
Seimi voidaan rakentaa 
vaikka vanhaan radioon ja 
tai kovertaa leipään. Sei-
mi tuodaan usein paikal-
liseen yhteisöön, jossa ele-
tään. Se voi olla vaikka ky-
lä, jossa valot vilkkuvat säh-
kön avulla. Tähdetkin voi-
vat tuikkia taivaalla, Paana-
nen luonnehtii.

Oulu-opiston kurssilla 
rakennetaan seimejä, jotka 
voi tehdä edullisesti. Opet-
tajat keräävät luonnosta jä-
kälää, sammalta ja puuta. 
Opettajilta voi myös ostaa 

Italiasta tuotuja pieniä sei-
mihahmoja. Periaatteena 
on, että kaiken tarvittavan 
materiaalin saa kurssilta. 
Sammaleita, jäkäliä ja puu-
ta voi kuitenkin etsiä itse-
kin

Paananen toivoo, että 
kurssilla valmistuvat sei-
met saa ottaa mukaan sei-
minäyttelyyn. Toiveena on 
myös, että seimeistä tulisi 
sukuaarteita, joiden ääreen 
hiljennytään tulevaisuudes-
sakin. 

– Näin perheyhteyskin 

voisi vahvistua, Paananen 
toivoo. 

Seimen kenties rakenta-
vat ne, jotka haluavat hil-
jentyä rauhalliseen jouluun 
Jeesus-lasta muistaen, Paa-
nanen arvelee.

Tierna-aika ja seimet 
kulkevat Paanasen mukaan 
rinnakkain. Ne jotka eivät 
ryhdy tiernapojiksi, voivat 
rakentaa seimen, Paananen 
ehdottaa.

Kansainvälinen seimi-

näyttely pidetään Oulussa 
26.11.–21.12 2011. Seimi-
näyttelystä voi kysyä Ulla 
Paanaselta numerosta 050 
3211 988.

PEKKA HELIN

Oulu-opiston seimikurssi pidetään peräkkäisinä lauantaina 12.11. ja 19.11 kello 9–16. 
Opettajina toimivat Alberto Perez ja Pierpaolo Sanmori. Kurssimaksu on 23 euroa. 
Kurssilla tutustutaan seimien historiaan ja eri traditioihin: mekaaninen-, napolilainen 
seimi sekä seimet eri puolilta maailmaa. Tutustutaan seimen erilaisiin rakennustapoihin 
sekä seimen ympäristön rakentamiseen ja rakennetaan oma seimi. Ilmoittautuminen 
Oulu-opiston www-sivuilla tai p. 050 3166 729.

Ku va t :  A r k i s to
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Seurakuntakerho to 20.10. 
klo 13 srk-keskuksessa.  
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 20.10. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla. 
Rukouspiiri to 20.10. ja to 
27.10. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Pyhäkoulu su 23.10. klo 12. 
Wirkkulassa lapsille ja nuo-
rille.
Diakonia-lähetyspiiri ma 
24.10. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. 
Raamattupiiri ke 26.10. ja 
2.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kirjallisuuspiiri to 27.10. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Keskus-
tellaan Sofi Oksasen kirjasta 
Puhdistus.
Puttaan Tupa 
avoinna tors-
taisin ja per-
jantaisin klo 
12–15, Kirk-
kotie 10 C. 
To 20.10. 
tarjolla ka-
lakeittoa 5 € 
/ annos.
Seurakunnas-
samme etsitään 
ihmisiä vapaaeh-
toistoimintaan: Puttaan Tu-
van toimintaan kahvion pitä-
jiä sekä ulkoiluystäviä tukea 
tarvitseville 1–2 kertaa kuu-
kaudessa. Lisätietoja Johan-
na Kerolalta, p. 045 1393 993.
Päivä- ja perhekerhot eivät 
kokoonnu syyslomaviikolla 
(vko 43).
Perhekerhot Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisin klo 
9.30–11, Jokelan vanhalla 

koululla perjantaisin klo 10-
11.30, kirkonkylän Wirkkulas-
sa perjantaisin klo 10-11.30, 
sekä Kellon srk-kodilla tors-
taisin klo 9.30–11. Kellon ja 

Wirkkulan perheker-
hoja ei ole viikol-

la 44. 
Varhaisnuor-

ten kerhot 
eivät ko-
koonnu 
syysloma-
viikolla (vko 
43).

Rauhanyh-
distyksen toi-

mintaa: Hauki-
pudas: pyhäkou-

lut su 23.10. klo 12 Similäl-
lä, Kämäräisellä, Ikosella ja H. 
Räinällä, seurat su 23.10. klo 
17 ry:llä. Kello: julkaisuompe-
luseurat pe 28.10. klo 18.30 
ry:llä, murrosikäisten lasten 
vanhempien keskusteluilta 
la 29.10. klo 18 ry:llä. Jokiky-
lä: pienten raamattuluokka 
pe 21.10. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 21.10. klo 18.30 
Usva ja Heikki Huttusella, 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 20.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan palaveri pe 
21.10. klo 9 Kirkonkylän srk-
kodin Toppelius kokoushuo-
neessa. Suunnittelem-
me jouluaskartelu-
pajaa. 
Askeleet pe 
21.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-
kodissa.
Nuttukerho 
maanantaisin klo 
18 kirkonkylän srk-
talolla. 
Perhekerhot kokoon-
tuvat klo 9.30–11: pe Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Ke 
Keskustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. Kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 26.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na kotikirkkoni. Seurakunta-
piiriä ei ole to 27.10. 
Kirkkokuoro ke 26.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Har-
joituksen yhteydessä vuosi-
kokous.
Ystäväpalveluilta to 27.10. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Raamattutunti, "Saira-
us ja kärsimys Raamatun nä-
kökulmasta", Vesa Äärelä. 

Järj. Kempeleen seurakunta 
ja SPR:n Kempeeleen osasto.
Miesten piiri to 27.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.

Varhaisnuorten kuoro 
to klo 16–16.45 Kir-

konkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 
15–16 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa. 
Kuoroja ei ole 

syyslomaviikolla.
Varhaisnuorten 

kerhot: ks. www.evl.
fi/srk/kempele/nuorisot_

kerhot.htm. Kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 21.10. klo 20 Van-
hassa pappilassa.

Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12. Kirkonkylän 
srk-kodissa. Kahvilaa ei ole 
24.10.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Vauvailta to 20.10. klo 
19 ry:llä. Raamattuluokat pe 
21.10 klo 18 4.–5.-lk: Pulkki-
nen P, Pulkkisentie 15 6.–8.-
lk: Englanninkielinen raa-
mattul. ry:llä Seurat su 23.10 
klo 16 ry:llä. Murron rauhan-
yhdistys: Lauluseuramyyjäi-
set pe 21.10. klo 19 ry:llä. Seu-
rat su 23.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Lumina Melina Au-
rora Juvani, Santeri  Eeme-
li Ristola.
Vihitty: Tommi Henrik Jo-
hannes Kivioja ja Riina Ka-
roliina Korkatti. Jere Marko 
Olavi Pitkänen ja Teija Mari-
ka Luukkonen.
Kuollut: Juho Henrikki Kai-
tera 73.

Koivulantie 21, sekä Saimi ja 
Antti Partasella Onnelanku-
ja 3, isojen raamattuluokka la 
22.10. klo 18 Viljamaalla, py-
häkoulut su 23.10. klo 12 Ase-
ma e Hannu Koivisto, Asema 
p Markku Laukka, Keskikylä 
Jorma Leskelä, Vänttilänperä 
Jukka Vänttilä, Taipaleenkylä 
Sampo Saarijärvi.
Kastettu: Valtteri Juho Tapio 
Sortti, Matilda Kerttu Eliisa 
Viita, Niilo Antero Mällinen, 
Hilda Liisa Orvokki Vilppo-
la, Riina Aino Elisabeth Oi-
karinen, Ukko Ensio Huus-
ko, Anssi Margus Oliver Han-
sen, Stella Marja-Liisa Brandt, 
Neea Jade Sofia Jalo.

Seura-
kunnassamme 

etsitään ihmisiä 
vapaaehtoistoimintaan: 
Tuvan toimintaan kahvion 
pitäjiä sekä ulkoiluystäviä 

tukea tarvitseville 
1–2 kertaa 

kuukaudessa. 

Nuorten 
saunaillat 

Isollaniemellä 
27.10., 25.11. ja 29.12. 

klo 18–21. 

Illoissa yhdessäoloa, 
saunomista 

ja hiljentymistä. 

Kellon diakonia-lähetyspiiri toiminut 
yhtäjaksoisesti 50 vuotta.

Juhlapäivä 
sunnuntaina 23.10. klo 16 alkaen 

Kellon srk-kodin sanajumalanpalveluksen
 yhteydessä. 

Perjantai-kuoro, johtaa Pentti Tiri.

Kirkkokahvilla mukana Heikki Karvosenoja. 

Avoimet kierrokset 
kirkkoympäristössä 

torstaina 20.10. klo 18 ja 18.30

Lähtö kierrokselle tapahtuu Vanhan kirkon luota. 
Kierros sopii myös lapsille.

Ystäväpalveluilta
 torstaina 27.10. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. 

Raamattutunti, 
"Sairaus ja kärsimys Raamatun näkökulmasta", 

Vesa Äärelä. 

Järj. Kempeleen seurakunta ja SPR:n 
Kempeeleen osasto.

Kirpputori 
Ilonpisara 

avoinna 
ti ja to klo 14–17 

ja la 
klo 10–13.
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Kappalainen Raimo Salonen jää eläkkeelle 
vuoden vaihteessa. Raimon

lähtöjuhlaa
 vietetään su 30.10.2011 alkaen 

messulla kirkossa klo 10 ja
jatkuen seurakuntakeskuksessa kahvitilaisuudella.

Lämpimästi tervetuloa!
Kirkkokuljetus tilattavissa kirkkoherranvirastosta 
p. 040 584 4406 torstaihin 27.10. klo 12 mennessä.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, avustaa Jaana 
Kontio ja kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. 
Messu su 23.10. klo 13 Jää-
lin kappeli. Toimittaa Har-
ri Isopahkala, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Iin 
rovastikunnan omaishoi-
tajien kirkkopyhä.

Raamattupiiri to 20.10. klo 
13 Lähimmäisen tuvalla van-
halla koululla.
Juttunurkka ma 24.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 24.10. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Naisten kasvuryhmä ei ko-
koonnu to 20.10. Seuraavan 
kerran 27.10. retkellä. Tiedus-
telut Seija Lomma 040 5793 
247.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 25.10. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuone.

Omaishoitajien ryhmä ke 
26.10. klo 13–14.30 Seniorita-
lolla Terveystie 3 Lk 1.
Naisten saunailta to 
27.10.  klo 18–20 Su-
velassa. Tervetu-
loa!
Pyhäkoulu su 
30.10. klo 12 
kirkkopirtti.
Perhekerhot ja 
perhekahvilat 
eivät kokoonnu 
viikolla 43. 
Esikkoryhmä ei ko-
koonnu viikolla 43.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12–15. Il-
moittautumiset parkkiin 
maanantaista keskiviikkoon 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat. (Huom! 
Syyslomaviikolla vko 43 ei ole 
parkkia.)
Päiväkerhot eivät kokoonnu 
syyslomaviikolla vk 43.
Lähetyspiiri ti 25.10 klo 
12.30–14
Nuorisotyö Kitaransoiton 
alkeita to 20.10. klo 16.30–18 
Jäälin kappelin nuortentilas-
sa. Retkiryhmä to 20.10. klo 

18–20 Jäälin kappelin nuor-
tentilassa. Varttikirkko pe 
21.10. klo 18.30 Jäälin kap-

pelissa. Yökahvila vart-
tikirkon jälkeen pe 

21.10. klo 22 asti 
Jäälin kappelin
nuortenti-
lassa. Opin-
toavustuk-
set haetta-
vissa: Kiimin-

gin seurakun-
ta julistaa haet-

tavaksi 11.11. men-
nessä opintoavustukset 

kirkon virkaan tai kristillises-
sä oppilaitoksessa opiskele-
ville nuorille. Hakemukses-
sa tulee näkyä missä opiske-
lee mihin tutkintoon ja opis-
kelukustannukset. Liitteeksi 
opiskelutodistus. Hakemuk-
set osoitetaan Kiimingin seu-
rakunnan kirkkoneuvostol-
le. Lisätietoja Aulikki Rinta-
Säntti p. 040 7431 904.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
23.10. klo 17 rauhanyhdistys, 
Juhani Kallioranta ja Pekka 
Kainua.

Hartaus to 20.10. ja 27.10. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Sururyhmä hiljattain lähei-
sensä menettäneille alkaa 
20.10. klo 18–19.30 diakonia-
toimiston kokoustilassa seu-
rakuntatalolla.
Cross Stitch pe 21.10. klo 18 
Vanamossa.
Messu su 23.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, avustaa Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Lähetysvintti ma 24.10. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
2. rukouspäivän messu ma 
24.10. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-

nen, avustaa Kirsi Junnonaho, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Siioninvirsiseurat ti 25.10. 
klo 19 Irja ja Aaro Arviolla, 
Asemakatu 1.
Seurakuntakerhoa ei 
ole ke 26.10. syyslo-
man vuoksi.
Diakoniatyön-
tekijöiden ajan-
varaukset ja 
pyynnöt koti-
käynneille: kir-
konkylä vs. dia-
konissa Mari-
ka Kamps p. 044 
7521226, Tupos vs. dia-
koni Heini Karhumaa p. 044 
7521227.
Kuorot: Syyslomaviikolla ei 
kuoroharjoituksia.
Perhekerhot: Syyslomaviikol-

la ei ole perhekerhoja eikä 
päiväkerhoja.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
20.10. NuorisoNurkassa klo 
18. Syyslomaviikolla 27.10. ei 

ole nuorteniltaa! K-
16-ilta pe 21.10. 

klo 18–22 Nuo-
risoNurkassa. 
Vapaamuo-
toista yhdes-
säoloa, ilta-
palaa ja har-
taus tosi-isoil-

le sekä muil-
le peruskoulun 

päättäneille. Isos-
koulutusta uusille ja vanhoil-
le isoille ke 2.11. klo 18 Nuori-
soNurkassa.
Oletko kiinnostunut tule-
maan mukaan seurakunnan 

bänditoimintaan? Ota yhteys
Mariaan p. 044 7521 236.
Varhaisnuorisotyö: Koulujen 
syyslomaviikolla ei ole kerho-
toimintaa.
Partio: Pe 21.10. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Hal-
litus Partiotoimistossa klo 18–
20. Koulujen syyslomalla 24.–
30.10. ei ole partiotoimintaa.
Limingan seurakunta/ Partio-
työ/ markku.korhonen@evl.fi 
p. 044 7521 223. Partiotoimis-
to Limingan pappilan pihassa 
olevassa entisessä navetassa, 
yläkerrassa. www.niittykar-
pat.fi.
Kastettu: Telma Hilja Kaarina 
Kamunen, Suvi Annikki Petä-
jäsuvanto, Emmi Amelia Piip-
ponen, Fanni Elisabet Saari, 
Kaapo Henrikki Ylitapio.

Tervehdys!
Olen Eeva Holappa, 
Kiimingin seurakun-
nan vt. kanttori. Sa-
notaan, että minut 
voi tunnistaa lentä-
vistä askelista viulu 
kainalossa, laulun hy-
rinästä, leveästä Ou-
lun murteesta ja hy-
mystä. Kenties olet 
tavannut minut jo 
aikaisemmin opiske-
luvuosieni varrella 
kanttorien tuuraa-
jana. Haluan lah-
joillani palvella tei-

tä kaikkia seurakuntalaisia. Toivon, että kohdatessam-
me musiikki saisi puhua, yhdistää, virkistää ja lohdut-
taa. Syksy on yhteistyön aikaa koulujen, rippikoululais-
ten ja kuorolaisten kanssa. Tärkeitä osa-alueita minul-
le ovat myös hartaudet palvelukodeissa ja jumalanpal-
veluselämä. Lähestymme kirkkovuodessa juhlakautta. 
Seurakunta avaa sunnuntain messujen lisäksi ovensa 
erilaisiin tilaisuuksiin, tervetuloa vaikkapa Isänpäivänä 
konserttiin! Annammehan yhteislaulun kajahtaa arjes-
sa ja juhlassa!

Eu-RuOAN 
JAKO

Liminkalaisille
taloudellisissa 
vaikeuksissa

oleville työttömille 
ja perheille

tiistaina
25.10. klo 15–18
(tai niin kauan 

kuin tavaraa riittää)

Hannu Krankan 
koulun sisäpihalla

(autoilla liikuntahallin 
takaa)

Linnukkatie 5
Limingan seurakunta 

ja SPR

Nuorisotyö:
Kitaransoiton 

alkeita to 20.10. 
klo 16.30–18 

Jäälin kappelin 
nuortentilassa. 

Kastetut: Jessica Julianna 
Puurunen, Isabella Antonia 
Ohtonen, Jasper Juhani 
Petrus Berg, Jaakko Timo 
Hannes Ylisirniö, Louna 
Akviliina Kumpula,  Ada 
Sofia Hannula.
Vihitty: Sami Tapani 
Ylisirniö ja Niina Susanna 
Turunen.

Mukaan 
seurakunnan 

bänditoimintaan? 
Ota yhteys

Mariaan 
p. 044 7521 236.
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
na Salmi.
Hartaus ke 26.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 27.10. 
klo 11, Päivi Pulkkinen. Arki-
lounas.
Hartaus Teppolassa to 27.10. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Hartaus to 27.10. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Sirpa 
Miettunen.
Kirkonkylän ry: Nuorten il-

Hartaus to 
20.10. klo 13 
Päiväkeskuk-
sessa, Pekka 
Kyllönen.
Kirkkoval-
tuuston ko-
kous ma 
24.10. klo 18 
seurakuntata-
lossa.
Hartaus ke 26.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
27.10. klo 14 Vire kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala
Kuorot: Ke 26.10. ei kuoro-
harjoituksia. 
Lapset ja perheet: Syysloma-
viikolla (43) ei ole päivä-, per-
he- ja varhaisnuorten kerhoja.  

Isovanhempien ja lastenlas-
ten retki Ouluun la 3.12. Läh-
tö srk-talolta klo 9.45. Ohjel-
massa mm. ruokailu Pannu-
kakkutalossa ja teatte-
riesitys Viiru ja Pe-
sonen (n. 4-v. al-
kaen) klo 13 
kaupunginte-
atterissa. Tie-
dustelut ja si-
tovat ilmoit-
tautumiset 
4.11. mennessä 
kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 533 
1284 tai Sirpa Kukkohoville p. 
050 3093 565.
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys to 20.10. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 

lukiolla. Lähetyspäi-
vä rippikoululai-

sille ja isoskou-
lutettaville la 
22.10. klo 12 
alkaen seura-
kuntatalos-
sa. Yökahvila 
Valopilikku la 

22.10. klo 19–

24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho to 

20.10. klo 10–12.
Muhoksen rau-

hanyhdistys: To 
20.10. klo 19 
ompeluseu-
rat kodeissa: 
Karhumaa, Is-
terintie 21 ja 
Löppönen, 

Nuottatie 25. 
La 22.10. Tyrnä-

vän ry:n myyjäiset 
Muhoksen ry:llä. Su 23.10. klo 
12 pyhäkoulut: Anttila Här-
könen, Pälli Tihinen, Kirkon-
kylä Ylikulju, Korivaara Kar-
jula, Suokylä Tihinen. Klo 14 
seurat terveyskeskuksessa ja 
klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 22.10. klo 18 nuorten 
ilta Oulun ry:llä.
Kastettu: Nelma Eila Elena 
Vesala.
Kuollut: Velu Rauno Olavi 
Matero 64, Sirkka Annikki 
Malinen s. Romppainen 69.

Herättajän kirkkopyhä su 
23.10. klo 10 Kempeleen kirk-
ko, messu, kahvit ja seurat.
Syyslomaviikolla yhteispy-
häkoulu Repussa 23.10. ja 
30.10. klo 12. , Ei pyhäkoulua 
Salonpäässä.
Viikolla 43 Päivä- ja perhe-
kerhot, sekä rytmiä- ja rii-
miä-ryhmä syyslomalla. Ei 
normaalia viikkotoimintaa.
Virsilaulupiiri ti 25.10. klo 11 
Varjakan kerhotilassa, Min-

ta la 22.10. klo 18 Oulun 
ry:llä. Raamattuluokka 1. su 
23.10. klo 12 ry:llä, raamattu-
luokka 2. klo 12, Kylänpuo-
li ja Keskikylä ry:llä, Karhuo-
ja: Ismo Autio, tutustumisilta 
ja seurat klo 16 ry:llä, Mau-
no Linnanmäki. Lauluseuro-
ja kodeissa ti 25.10. klo 18.30: 
Veikko Pitkälällä, Karhuojan-
tie, Varttuneiden kerho ke 
26.10. klo 12 ry:llä.  
Salonpään ry: SRK:n Julkai-
sujen esittelyilta ja seurat su 
30.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Elias Juha Tapio Hyy-
ryläinen, Liinus Aate Eeme-
li Konttila, Manu Kalle Juhani 
Kaltio, Miona Amilia Lindroos, 
Lenni Joa Leander Mainio.
Vihitty: Pauli Artturi Han-
nuksela ja Iida-Maria Luok-
kanen.
Kuollut: Juho Henrikki Kai-
tera  73.

Lähetyspäivä 
rippikoululaisille ja 
isoskoulutettaville 

la 22.10. klo 12 
alkaen seura-
kuntatalossa.

Yökahvila 
Valopilikku 

la 22.10. 
klo 19–24 

Nuokkarilla. 

Messu 
sunnuntaina 23.10. 

klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Pekka Kyllönen, 

kanttorina Timo Ustjugov.

 Kunniakäynti 
sankarihaudoille. 

Messun jälkeen ruokailu
 ja Muhoksen 

sotaveteraanien 
25-vuotisjuhla 

seurakuntatalossa. 

Seurakuntakerhon    
retki ouluun
tuomiokirkkoseurakunnan kerhon 
vieraaksi torstaina 3.11.

Lähtö linja-autolla seurakuntatalolta klo 10 ja 
paluu noin klo 14.
Retken hinta 10 € johon sisältyy kahvit, ruokailu 
Ravintola Hilikussa ja kuljetus.
(Tarkemmat tiedot diakonissa Päiviltä)
Ilmoittautuminen pe 28.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 5142 700

Seurakuntakerho 
torstaina 27.10. klo 11
”Ruustinnan arkilounas” seurakuntatalolla.

Rovasti Merenheimon ja hänen kolmen 
vaimonsa tarinaa Niilo Mantereen runojen 
pohjalta. Alustukset tarinoihin ja juonto Anja 
Salo. Ruustinnan hahmoissa Eila Siltanen 1. 
vaimo, Eeva Hepo-oja 2. vaimo ja Anja Salo 3. 
vaimo. Tilaisuudessa lauletaan Niilo Mantereen 
virsiä, mukana kanttori Taru. 
Arkilounas 6 €/ henkilö. Tervetuloa.

Tervetuloa Kyläkamarille! 

ma–ke klo 11–14

• Maanantaisin lettu- ja Terveyspointti-
päivä, jolloin mahdollisuus myös 

verenpaineen mittaukseen.   

• Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua.

• Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
Lauluhetki klo 12–13.

Veteraanien 
kirkkopyhän messu 

23.10. klo 10 kirkossa.

Toimittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Taru Pisto, 

avustaa Kaj Skrabb, trumpetti.

Messun jälkeen ruokailu, ohjelmaa 
ja juhlakahvit seurakuntatalolla.

Pyhäinpäivän aiheinen iltamusiikki 
Muhoksen kirkossa keskiviikkona 2.11. klo 19.

Harri Österman, sello, Antti Kauppila, viulu, jousikvartetti sekä kirkkokuoro. 
Ohjelmassa mm. J.S. Bachin soolosellosarja, Caccini: Ave Maria sekä 
W.A. Mozart: Ave Verum Corpus.

Tervetuloa!     Muhoksen seurakunta

Oulunsalon seurakunta 100 vuotta
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Syyslomaviikolla ei ole kuo-
roja eikä kerhoja ellei kap-
pelin kohdalla toisin maini-
ta. Lapsi- ja nuorisotyö toi-
vottaa kaikille syyslomalai-
sille mukavaa viikkoa. Ulkoil-
laan ja levätään, loman jäl-
keen kerhoillaan!

Buxtehuden kantaatin pro-
jektikuoro la 29.10. klo 14 
Rantsilan seurakuntatalossa.
 
KeSTiLä
Päiväkerho to 20.10. klo 11 
kerhokodissa.
Ehtoollishartaus pe 21.10. 
klo 13 Pihlajistossa.
Seurat su 23.10. klo 19 ry:llä, 
Aimo Karhumaa.
Seurakuntakerho pe 28.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 28.10. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kuollut: Heikki Niiranen 87

PiiPPOLa
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 

PuLKKiLa
Lapsikuoro to 20.10. klo 14 
alakoulun musiikkiluokassa.  
Varhaisnuoret to 20.10. klo 
16 kerhohuoneessa.
Päiväkerho pe 21.10. klo 10 
kerhohuoneessa. 
Hartaus pe 21.10. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Seurat la 22.10. klo 19.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 23.10. klo 12 ry:llä.
Diakoniamyyjäiset to 3.11. 
klo 10 srk-talossa. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan!
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 

PyHänTä
Kuorot to 20.10. klo 12 vete-
raanikuoro ja klo 16.30 lapsi-
kuoro srk-talossa. 
Puuhakerho to 20.10. klo 
11.15 ja klo 12.15 koululla ja 
varhaisnuoret to 20.10. klo 15 
kerhotilassa.
Päiväkerho pe 21.10. klo 10 
kerhotilassa. 
Nuorten keskusteluilta la 
22.10. klo 19 ry:llä. 
Hartaus su 23.10. klo 10.30 
Nestorissa.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 20.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus pe 21.10. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
Ehtoollishartaus pe 21.10. 
klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
25.10.
Hartaus ke 26.10. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Aamukammari ke 26.10. klo 
10 Vanhassa pappilassa.
Nuttupiiri kokoontuu to 
27.10. klo 16–19 Tyrnävän kir-
jaston Kivipirtissä.
Kuoroja ja kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla.
Nuortenilta pe 21.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.

TeMMeS: 
Siivoustalkoot to 20.10. klo 
10–15 hautausmaalla. 
Hartaus pe 21.10. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Nyt sukkapuikot helisemään! 
Kutoisitko joululahjasukkia
Venäjän lapsille? 
Sukkaterän koko 15–20 cm. 
Tuo sukat viimeistään ke 9.11. 
diakonissoille tai seurakuntatoimistoihin.

Myyjäiset la 22.10. klo 11 Mu-
hoksen ry:llä. Toimitalon laa-
jennuksen esittely su 23.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
21.10. klo 19 ry:llä. Seurat su 
23.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Akseli Markku Jo-
hannes Limingoja, Netta Vii-
vi Ilona Turunen, Nooa Aslak 
Tölli.

Messu 
sunnuntaina 
23.10. klo 10 

Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa 

Timo Liikanen, 
kanttorina 

Pentti Korkiakoski. 

70- ja 75-vuotiaiden 
kutsujumalanpalvelus, 

juhla messun 
jälkeen srk-talolla.

Seurakunta myöntää opiskelija-avustuksia 
tyrnäväläisille kristillisessä oppilaitoksessa ja kirkon virkaan opiskeleville. Avustuksen 
määrä on 150 euroa. Hakemukseen on liitettävä opiskelutodistus. Hakemukset käsitel-
lään kirkkoneuvoston kokouksessa 2.11.2011. Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemuk-
set tulee lähettää 31.10. mennessä osoitteeseen Tyrnävän seurakunta, Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä "opiskelija-avustus".

Temmeksen 
hautausmaan 
siivoustalkoot 

to 20.10. 
klo 10–15 . 

Adventtivesperin 
projektikuoro
kaikenikäiset laulutaitoiset harjoittelemaan Maasalon 
adventtivesperiä Pyhännän srk-talolle alkaen to 3.11. 
klo 18. Harjoitukset marraskuun ajan torstaisin klo 18 
ja esitys 1. adventtisunnuntaina 27.11. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Tiedustelut Veijo-kanttorilta, p. 040 823 1860.

Evankelista 
Eliina Heinonen 
Kansan Raamattuseurasta 
vierailee Pulkkilassa su 30.10. 

Hän saarnaa messussa klo 10, 
jonka jälkeen on kirkkokahvit 
ja tilaisuus seurakuntatalolla. 
Eliina valottaa aihetta: "Niin 
kuin mekin anteeksi annamme". 
Musiikkia Vakkaset-kuoro. 

Järj. Pulkkilan kappeliseurakunta 

Pyhäkoulu su 23.10. klo 12 
ry:llä.
Seurat su 23.10. klo 15 ry:llä.
Lauluseurat ke 26.10. klo 
18.30 Koskelolla.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
syyskokous to 3.11. klo 14.30 
Takojantie 3 kerhohuoneella.
Kastettu: Seela Vilhelmiina 
Aitto-oja

RanTSiLa
Pikku Nuput to 20.10. klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa. 
Varkkarikerhot to 20.10. klo 
15.30 Mankilan koulussa. 
Ompeluseurat pe 21.10. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 23.10. klo 18.30 
ry:llä, Vesa Pirnes.
Ompeluseurat pe 28.10. klo 
19 ry:llä.

A r k i s to
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Taide 

seurakunnassa

Lukunurkka

Haapa – tuo uljas kuningatar, heh-
kuvan keltaisessa asussaan seisoo 
pellon reunassa ylhäisessä yksinäi-
syydessään. Se ei siedä kilpailijoi-

ta lähellään, ei päästä ketään omalle alu-
eelleen, jonka se on valloittanut muilta. 

Kirkkaat ja säväyttävät luonnonku-
vaukset ovat Teija Annelin uuden runo-
kokoelman runkoa ja ydintä. Runokirja 
jakaantuu kahdeksaan osaan, syksy, le-
pokausi, toivon siementä, takatalvi, kyl-
mäkäsittely, elämänkevät, kasvukausi ja 
sadonkorjuu. Runot kuvaavat luonnon-
taisteluita ja vuodenajan vaihteluita ver-
tauskuvina ihmiselosta erilaisissa olo-
suhteissa.

”Jos haluat löytää oman voimasi, si-

nun täytyy uskaltaa päästää irti kah-
leistasi, antaa itsellesi lupa elää ja kokea, 
kohdata sekin mitä et haluaisi”. Teija An-
neli korostaa runoissaan kasvunihmet-
tä, uuden elämän mahdollisuutta, henki-
sen kasvun silmuja, luottamusta että asi-
at päättyvät hyvin kaikesta huolimatta. 
Elämä heittelee tunteesta toiseen, koke-
muksesta toiseen, ei pidä luovuttaa kaik-
kien vastoinkäymisten keskellä: ” Pitkän 
ja pimeän talven jälkeen huomaat yht-
äkkiä ja odottamatta että on tullut ke-
vät. Huomaat jälleen nauttivasi elämästä, 
tunnet olevasi elossa. Aivan kuin vasta 
nyt olisit herännyt pitkästä unesta, hor-
roksesta mihin jokin raskas sinut vaivut-
ti. Kuin vasta nyt tajuaisit että Elämä on 

tässä ja nyt!”.
Runot tarjoavat huikaisevan kaunii-

ta ja osuvia mielenmaisemia. Monitasoi-
suus puhkeaa kukkaan lukijan mieles-
sä. Säkeisiin  piirretyt tunteet heittele-
vät tilasta toiseen, ilosta suruun ja myö-
tätuntoon, tuttuihin maisemiin ja oman 
arvon tuntemiseen: ”Luonto tuntee kyl-
lä oman arvonsa, pöyhkeilemättä, muita 
kumartumatta, muita väheksymättä ky-
selemättä, epäilemättä sen mielekkyyt-
tä. Jokaisella on oma tehtävänsä, oma 
arvonsa, joka ei ole sen tärkeämpi kuin 
muillakaan, ei yhtään sen vähäisempi. 
Kaikilla oma paikkansa pitkässä ketjus-
sa. Olisinpa minäkin aina yhtä varma, 
yhtä ylpeä omasta luonnostani”. Runot 

Mikä puu haluaisit olla?
Anneli, Teija: 
Kasvusilmuja. 
Kustannus HD 2011.

Ykkös- ja kakkos-
luokkalaiset tulevat 
taidepyhikseen koulun 
jälkeen.

Oulun Metsokankaan alu-
een vanhemmat kyselivät 
pari vuotta sitten seura-
kunnan mahdollisuuk-

sia järjestää lapsille iltapäiväker-
hotoimintaa koulun jälkeen. Sil-
loin syntyi idea kuvataiteeseen 
keskittyvästä pyhäkoulusta, tai-
depyhiksestä.

Oulun seurakuntien taidepy-
his jatkaa edelleen toimintaansa 
viidessä eri paikassa: Lintulam-
mella, Knuutilankankaalla, Met-
sokankaalla, Kaukovainiolla ja 
Maikkulassa. 

Taidepyhikset kokoontuvat 
kouluilla ja kirkon tiloissa. Nii-
hin on ilmoittauduttu koulujen 
kautta.

Eri kaupunginosissa ryhmät 
ovat hieman erilaisia. Esimerkik-
si Kaukovainiolla suuri osa taide-

Lapset yhdistävät 
taiteen ja pyhäkoulun

sä mummon tai kummin persoo-
nalliseksi joululahjaksi. 

Taidepyhiksessä on tapana 
koota töistä näyttely, jonne kut-
sutaan myös vanhemmat katsele-
maan lasten töitä.

Taidepyhiksessä on iloinen 
tekemisen huiske ja turvallinen, 
lämmin ilmapiiri. Kaikki ovat 
mukana tekemisessä ja kerhon 
ohjaajat Mari Jääskeläinen, Pet-
ra Kalapudas ja Eveliina Kor-
kea-aho pitävät huolta lapsista. 
Yhteiset pelisäännöt kuuluu kui-
tenkin olla kaikkien tiedossa ja 
muistissa.

MARJO PääKKÖNEN

Näyttelyvinkkejä

• Oulun taidemuseo: Afrikan tähdet (ARS11-yhteistyö),  

   AITO – koru- ja tekstiilitaidetta, Juhani Hakalahti 1/2012 asti

• Pohjois-Pohjanmaan museo Ainola, pysyvä Koiramäki-osasto, 

   vaihtuvat näyttelyt koruista ja tervasta

• Valvegalleria, Rantagalleria ja Kummigalleria Valveella, 

   Hallituskatu 5, Oulu

• Galleria 5

• Galleria Harmaja

• Neliö-galleria

• O. Jauhiaisen taidemuseo, Kiiminki

• Rauhala

• Iin Kulttuuri-Kauppila

virkistävät ja  puhuttelevat,  ne riipaise-
vat syvältä ja pursuavat elämänvoimaa, 
lukijasta tulee kokija.

JuHA VäHäKANGAS

pyhisläisistä on maahanmuutta-
japerheistä. 

Ykkös- ja kakkosluokkalaiset 
saavat kerhossa mielekästä, ohjat-
tua tekemistä ja kavereita. Lapset 
eivät opi pelkästään kuvataiteen 
tekniikoita vaan myös toinen toi-
sensa kunnioittamista ja yhteisöl-
lisyyttä. Esimerkiksi siivoamiseen 
osallistuvat tasapuolisesti kaikki 
lapset.

Viime viikolla taidepyhiksessä 
Kaukovainiolla harjoiteltiin piir-
tämistä hiilellä. 

Taidepyhis päättyi hartaushet-
keen, jonka aiheena oli Vanhan 
testamentin Mooses.

Lopuksi töistä 
pidetään näyttely
Tällä viikolla taidepyhiksessä her-
kutellaan. Ohjelmassa on nyyttä-
rit syysloman alkamisen kunni-
aksi. 

Jouluksi lapset saavat kotiin 
kansion, jonne työt on koottu. 
Ties vaikka jokin töistä saisi ar-
voisensa kehykset ja löytäisi tien-

Mar jo  Pää k kö n e n

Mar jo  Pää k kö n e n

Taidepyhis on kuvataiteeseen keskittyvä pyhäkoulu.

Viime viikolla taidepyhiksessä piirrettiin hiilellä.


