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eliitin voitoksi pörssiin, vaan johtaisi 
kadunvaltausliikkeitä ahneuden fari-
seuksia vastaan. 

Kirkotkin joutuvat tasapainotta-
maan talouttaan samaisen hullun ra-
han korkopolitiikan ehdoilla. 

Onko sillä mitään väliä, miten ta-
lousjohtajamme ja kirkon johto pu-
huvat taloudesta? Käyttävätkö he sa-
maa tuottavuuden, säästöjen ja ta-
louskurin kieltä kuin finanssiaatelis-
to? 

Minkälaista hullun rahan ja pyra-
midipelien politiikkaa kirkko on val-
mis seuraamaan sivusta, tai jopa tu-
kemaan sitä? Vai onko kirkko sopeu-
tunut ”muuttuneeseen toimintaym-
päristöön” suomalaisille tyypillises-
sä ”herran pelossa”? 

Kirkolla on tuhannen taalan paik-
ka avata suunsa aikamme eriarvoista-
van ja ääriröyhkeän talousmallin ai-
kana. 

Kirkon työntekijät ovat jo arvos-
telleet täysin moraalittomia pikavip-
pejä, joilla nuoria syrjäytetään ja ta-
loudellisessa ahdingossa olevia käyte-
tään hyväkseen.  

Nyt emme voi pestä käsiämme. On 
uusien arvojen, myös uusien talous-
arvojen aika. 

Hiljaisuus on suvaitsemista. 

KaariNa Kailo
dosentti

Kiimingin kirkkovaltuutettu, 
kunnanvaltuutettu,

kansalaisaktivisti ja tietokirjailija

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Pienien yhteisöjen kirkko

Evankeliointi    
on uskon mukaista
Pääkaupunkiseudulla järjestetty Mah-
dollisuus muutokseen -mediamissio in-
nosti harvoja luterilaisia seurakuntia. 
Roihuvuoren seurakunnan kirkkoherra 
Pekka Kaskinen kertoo miksi he lähtivät 
evankelioimaan.

”Evankelioimisessa on kyse siitä, et-
tä kerjäläinen kertoo toiselle kerjäläisel-
le, mistä löytää ruokaa, tuhlaajapoika 
toiselle, että kotiin on hyvä palata. Sii-
nä ei vähätellä toisten uskoa, eikä luoki-
tella ihmisiä. On kristillisen uskon mu-
kaista kertoa, että Jumala voi auttaa, Kas-
kinen sanoo.

Kaskinen näkee, että seurakunnan 
velvollisuus on olla juuri siellä, missä pu-
hutaan Jumalasta ja herätetään kiinnos-
tusta hengellisiin asioihin. Teologisista 
eroista ei pidä tehdä liian helposti kyn-
nyskysymyksiä.”

Sana plus 20.10.2011

Aatoksia

Pöydät   
uudestaan nurin

Monen tutkijan ja yhteis-
kuntakriitikon mukaan 
me käymme parhaillaan 
uudenlaista maailmanso-

taa uusin välinein. Vaikka EU:sta on 
aina puhuttu rauhanprojektina, pa-
himman arvion mukaan nyt on kek-
sitty uusi alueiden välinen joukkotu-
hoväline: korot. 

Kokonaisia valtioita ja mantereita 
pannaan kyykkyyn luoton menetyk-
sen ja superkorkojen pelotteilla.

Täysin omilla ehdoillaan toimivat 
luottoarvioitsijat jakavat valtiot niin 
sanottuihin A-, AA- tai AAA-luoki-
tuksiin. 

Luokitukset suosivat vahvan ta-
louskurin maita.

Luottamusta, lainaa ja korkoetuja 
saa sitä helpommin, mitä auliimmin 
toteuttaa menokurin kilpailutaloutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa usein 
muun muassa julkisten palvelujen 
heikentämistä ja yksityistämistä sekä 
palkkojen alentamista.

Epäsuorasti maan luottamus kas-
vaa, kun se hyväksyy osakkeenomis-
tajien ahneudelle perustuvan talous-
mallin. 

Miten kirkon – Jeesuksen ope-
tusten viestinsaattajan – tulisi suh-
tautua tähän villin lännen menoon, 
korkokilpailun talousmalliin, jossa 
EU:n kansalaiset saavat maksaa sitä 
kipeämmin omasta pussistaan, mitä 
vastuuttomammin niiden pankit ja 
finanssieliitti EU:ssa ovat harjoitta-
neet kultaisen vasikan palvontaa? 

Jos Jeesus kävi kaatamassa nurin 
koronkiskureiden pöydät oman ai-
kansa markkinoilla ja jakamassa ka-
lasaaliinsa kaikille, mitä tekevät omat 
kristityt esikuvamme? 

Minä uskon, että oman aikamme 
Jeesus ei veisi kansan kaloja pienen 

Pelko murentaa 
sisimmän
Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja 
Antti Pentikäinen ruotii vanhoillislesta-
diolaisen herätysliikkeen hoitokokousten 
seurauksia.

”Rehellistä olisi todeta, että 70-luvun 
perintönä vanhoillislestadiolaisen yhtei-
sön yhdeksi perustunteeksi on jäänyt pel-
ko. Tämän pelon syiden tunnustaminen 
ja hoitaminen on liikkeen tulevaisuuden 
kannalta valtavan tärkeää. Pelko voi pi-
tää laajan herätysliikkeen yhtenäisenä, 
mutta se murentaa lopulta sen sisimmän 
kuin syöpä.

Olen havainnut, että vanhoillislestadi-
olaisten suurimpia pelkoja on joutua yh-
teisössä sielunhoidollisen huomion koh-
teeksi. Jokainen tietää esimerkkejä siitä, 
miten vaikeita kokemuksia nämä monille 
ovat olleet. Sielunhoidossa liikutaan ih-
mismielen kaikkein pyhimmällä alueella, 
jossa pelolle ei pitäisi olla mitään sijaa.”

Kotimaa 20.10.2011

Kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnas-

sa on suuren pohdinnan alla, tuomiorovasti 

Matti Pikkarainen toteaa tässä lehdessä si-

vulla kolme puhuessaan kirkon tulevaisuudesta.

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava on julistanut 

perinteisten yhteisöjen murrosta 2000-luvun alusta 

lähtien. Halavaa haastatellaan Kotimaan tuoreessa 

teemajulkaisussa Suolassa.

Pikkarainen ja Halava tietävät, että suuri joukko 

ihmisiä ei peri hengellistä suuntautumista vanhem-

miltaan. He etsivät henkilökohtaista hengellistä ver-

taisryhmää ja omakohtaista jumalanpalvelusyhteyttä.

Halava korostaa Suolassa tärkeää asiaa. Hänen 

mukaansa olennaista olisi se, että kirkkoon löytäi-

sivät ne ihmiset, joilla ei vielä ole hengellistä kotia.

Sitä on vailla noin neljännes suomalaisista. Se on 

iso joukko ihmisiä!

Tälle neljännekselle ei riitä, että on olemassa pai-

kallisseurakunta. He tarvitsevat Halavan mukaan 

paikallisseurakuntaa pienempiä, omaleimaisia 

yhteisöjä.

Halava näkeekin, että kirkossa on tulevaisuu-

dessa pienten omaleimaisten yhteisöjen entistä 

monenkirjavampi joukko.

Halava ei pidä mahdottomana, että eri taval-

la ajattelevat ihmiset mahtuisivat saman pöydän 

äärelle.

”Meillä täytyisi olla vain riittävästi rakkautta ja 

kiinnostusta kirkkoa kohtaan, että oppisimme kes-

kustelemaan kunnioittavasti”, hän sanoo.

Moni muukin kuin Halava on huomannut, että 

riidat jatkuvat varmasti, kun eri ryhmät katsovat 

itse olevansa kirkon ytimessä ja asettavat muut reu-

nalle.

Kirkon tulevaisuuden tarkasteluun antaa lisää 

palikoita amerikkalainen teologi Harvey Cox, joka 

arvioi, että pitkäaikainen opillisuuden jakso kirkos-

sa on muuttumassa. Coxin mukaan uskontunnus-

ten tilalle ovat tulossa teot: merkityksellistä on se, 

seuraatko Jeesusta ja toimitko niin kuin hän opetti. 

Oikeaoppisuuden sijasta tarvitaan oikeaa elämää. 

Tällaiset ajatukset ovat ennättäneet huoles-

tuttaa jo ainakin viidennen herätysliikkeen väkeä 

Sanansaattaja-lehdessä.

Erimielisyyksiä riittänee siis kirkossa, mutta jokai-

nen voi huolehtia omalta kohdaltaan, että mah-

tuisi Halavan mainitseman pyöreän pöydän äärelle 

kuuntelemaan tarkasti, miksi vieressä istuva haluaa 

kokea kuulumista kirkkoon. 
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Rippikoulu verkkoon ja 
monet muut vaatimukset 
ovat kirkon arkea jo nyt. 
Tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen valotti 
kirkon tulevaisuutta 
Rauhan Tervehdyksen 
syyskokouksessa. 

Missä ovat perinteiset 
perheet nykypäivän tv-
sarjoissa? Kuvataan-
ko niissä nykyään enää 

lainkaan perhettä, jossa on isä, äi-
ti ja lapsia?

Miksi suosituissa nykysarjois-
sa tunnutaan käsittelevän mel-
keinpä ainoastaan seksuaalietiik-
kaan liittyviä kysymyksiä, kuten 
homoutta? 

Perinteisten perheiden kato-
amista elokuvista ja tv-sarjoista 
pohti Oulun tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen Rauhan Tervehdyk-
sen syyskokouksessa viime vii-
kolla. Pikkarai-
sen puheessa tar-
kasteltiin yhteis-
kunnan muuttu-
mista ja sitä, mi-
ten muutokset ih-
misten arvoissa 
ja arvostuksissa 
vaikuttavat kirk-
koon ja sen ase-
maan ihmisten 
mielikuvissa

Seksuaalisuu-
den ylikorostu-
minen yhteiskun-
nassa – ja medias-
sa – sai tuomio-
rovastin iloitse-
maan Helsingin 
hiippakunnan 
emerituspiispan 
Eero Huovisen viimeviikkoises-
ta räväkästä kommentista, jossa 
piispa vihmoi yhtälailla maallista 
mediaa kuin kirkon omia tiedot-
tajia ”seksiriippuvuudesta”. Huo-

sa suuren pohdinnan alla, Pikka-
rainen totesi. 

Kirkon kaltaisia perinteisiä yh-
teisöjä  ei pidetä enää itsestään-
selvyytenä. Kirkko ei ole suurel-
le joukolle ihmisiä perittyä kult-
tuuria.

Maahanmuuttajien 
ympärille uusia kirkkokuntia
Pikkaraisen mukaan kirkon tule-
vaisuutta pohdittaessa on muis-
tettava Suomeen muuttavat maa-
hanmuuttajat. Kristityistä maa-
hanmuuttajista vain murto-osa 
päätyy paikalliskirkon jäseneksi. 

– Tänne tulevat maahanmuut-
tajat eivät liity useinkaan paikal-
lisiin kirkkoihin ja seurakuntiin. 
Esimerkiksi Afrikasta saapuneet 
kristityt muodostavat omia pie-

niä, mutta nopeasti kasvavia us-
konnollisia kirkkokuntia. 

– Tämä ilmiö näkyy selvästi 
muun muassa Ranskassa, ja sama 
todellisuus on huomioitava myös 
Suomessa. Voimakkaasti hengel-
lisyyttä korostavat maahanmuut-
tajayhteisöt lisääntyvät jo pää-
kaupunkiseudulla, tuomiorovas-
ti kertoi.

Pikkarainen toteaa, että kirkon 
yhtenä tulevaisuudenhaasteena 
onkin saada uussuomalaiset mu-
kaan kirkon toimintaan rikastut-
tamaan seurakuntien elämää.  

Talous päänvaivana 
isoissakin seurakunnissa
Seurakuntien taloudellinen sel-
viytyminen ei ole Pikkaraisen 
mukaan vain pienten seurakun-

tien ongelma. Myös isot seura-
kunnat ja seurakuntayhtymät 
joutuvat karsimaan menojaan.

Jo lähivuosina vauraassa Ou-
lun seurakuntayhtymässä saat-
taa olla edessä tilanne, että me-
not kasvavat tuloja suuremmiksi.

– Jotakin on tehtävä vastuulli-
sesti! Myymmekö kiinteistöjä vai 
mistä karsimme, tuomiorovas-
ti haastoi Rauhan Tervehdyksen 
syyskokouksen väkeä miettimään 
säästökohteita. 

Moni kokousedustaja on oman 
seurakuntansa päätöksenteossa 
mukana oleva luottamushenkilö. 

riiTTa HirVoNEN

Toivo on seurakuntalehden sisältöä

Rauhan Tervehdyksen syys-
kokouksessa lehden halli-
tukseen puheenjohtajak-
si valittiin ensi vuodek-

si Tuiran kirkkoherra Hannu 
Ojalehto. Erovuoroisista halli-
tukseen valittiin edelleen Marja 
Rysä Oulusta ja Jouni Heikki-
nen Muhokselta. Uusina jäseni-
nä hallitukseen tulivat Irja Lah-
densivu Haukiputaalta ja Maija 
Hekkala Kiimingistä.

Hallituksessa jatkavat Pekka 
Koivisto, Sakari Korpi ja Pirjö 
Pyörälä Oulusta sekä Erkki Pi-
ri Siikalatvalta ja Seppo Salo Ou-
lunsalosta.

Rauhan Tervehdyksen puheen-
johtaja Hannu Ojalehto, millai-
sia aiheita pidät tärkeinä seura-
kuntalehdessä?

– Odotan seurakuntalehden 
kirjoittavan ennen muuta ihmis-
läheisesti seurakunnasta, kirkos-
ta ja uskosta. Yhteiskunnassa pin-
nalla olevia ilmiöitä on hyvä käsi-
tellä kristillisen uskon arvopoh-
jalta.

Mitä kirkkoherrana haluat vies-
tiä seurakuntalaisille seurakun-
nasta?

– Kristillistä toivoa, jolla on 
ulottuvuus niin tähän elämään 
kuin tulevaankin. 

Tosiasia on, että esimerkiksi 
porno ja skandaalit myyvät leh-
tiä enemmän kuin kenenkään 
viisaat ajatukset. Mitä haastei-
ta tämä tuo kirkon viestinnälle?

– Seurakuntalehden tulee kul-
kea tässä vastavirtaan ja pitää 
kaiken pinnallisuuden keskel-
lä esillä syvempiä ja pysyvämpiä 
elämänarvoja. Uskon, että monet 
odottavat juuri sitä. 

– Skandaalit, niiden repostelu 
ja rahan tekeminen tällaisilla asi-
oilla eivät kuulu seurakuntien ar-
vopohjaan. Tällaiseen ei ole edes 
mitään tarvetta, koska seurakun-
nat kustantavat lehden jaettavak-
si seurakuntalaisille.

Keitä toivoisit Rauhan Terveh-
dyksen tavoittavan?

– Toivon, että Rauhan Terveh-
dys olisi yksi niistä viidestä kon-
taktista, joilla kirkon strategian 
mukaan meidän tulisi vuoden 
mittaan tavoittaa jokainen seura-
kuntalainen.

Onko seurakuntalehdellä tie-
donvälityksessä eri rooli kuin 
esimerkiksi päivälehdillä?

– Ilman muuta seurakunta-
lehdellä on oltava oma roolinsa. 
Edellä jo mainitsin joitakin näkö-
kohtia, jotka koskevat seurakun-
talehden sisältöä. 

– Seurakuntalehti on erittäin 

tärkeä informaatiokanava sille, 
mitä seurakunnassa tapahtuu. 
Nettimaailma ei ainakaan vielä 
korvaa sitä.

riiTTa HirVoNEN

visen mukaan media nostaa liian 
usein seksuaalisuuden – mikä ei 
ole uskonnon olennaisin juttu – 
myös kirkollisen uutisoinnin uu-
tiskärjeksi.

Pikkarainen pahoitteli sitä, et-
tä suhde seksuaalietiikkaan tun-
tuu määrittelevän kirkossa lähes 
ainoana kriteerinä sen, onko ih-
minen edistyksellinen vai van-
hoillinen.

Paineet verkkopalvelujen 
lisäämiseen kasvavat
Matti Pikkarainen ei usko, et-
tä tulevaisuudessa seurakunta-
taloille ja kirkkoihin kokoonnu-
taan enää samalla tavoin kuin ai-
kaisemmin. Perinteinen, kokoon-
tuva seurakunta ei ole realiteetti 
kymmenen vuoden päästä, tuo-
miorovasti totesi.

– Samalla tavalla ajattelevat ih-
miset muodostavat yhä enemmän 
aikaan ja paikkaan sitoutumatto-
mia yhteisöjä verkossa. Tämä on 
haaste ja mahdollisuus kirkolle. 

– Tämän päi-
vän nuorempi 
sukupolvi osaa 
käyttää teknolo-
giaa sujuvasti. Jo 
nyt kirkolta kysy-
tään esimerkik-
si mahdollisuutta 
käydä rippikou-
lua verkossa. Täl-
laiset paineet tu-
levat vain kasva-
maan, Pikkarai-
nen ennusti.

Kirkon status-
ta yhteiskunnas-
sa muuttaa mah-
dollisesti myös se, 
että kirkko on jo 
nyt monien mie-
likuvissa saman-

kaltainen kolmannen sektorin 
vapaaehtoistyötä tekevä järjestö, 
kuten esimerkiksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto.

– Kirkon asema on kaikkinen-
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Kirkon statusta 
yhteiskunnassa 
muuttaa 
mahdollisesti myös 
se, että kirkko 
on jo nyt monien 
mielikuvissa 
samankaltainen 
kolmannen sektorin 
vapaaehtoistyötä 
tekevä järjestö, 
kuten esimerkiksi 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto.

Pakko muuttua

Yhteiskunnan murrokset muuttavat myös kirkkoa – väkisinkin. Kirkossa muutospaineet tunnetaan hyvin.

Hannu Ojalehto.
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Kysy!

Mikä lääninrovasti?   
Eihän kirkossa ole läänejä.

Seurakunnat muodostivat jo ammoisina aikoina alueel-
lisia kokonaisuuksia, joita johti kontrahtirovasti, sit-
temmin lääninrovasti.

Vuoden 1869 kirkkolaki tuntee ”lääninprovastin” viran.
Lääninrovasti toimii piispan sekä hiippakunnan tuomio-

kapitulin apuna ja työrukkasena omassa rovastikunnassaan.  
Hän esimerkiksi kutsuu seurakuntien työntekijöitä koolle ja 
edistää näin yhteistyötä seurakuntien ja työntekijöiden kesken.  

Lääninrovastin virkaan kuuluu moninaisia hallinnollisia 
ja itsensä piispan antamia tehtäviä.     

Lääninrovasti on kirkollisessa hierarkiassa tavallista seu-
rakunnan pappia ylempänä, mutta piispan alapuolella. 

Lääninrovastiksi ei pyritä eikä haeta. Kaikki rovastikun-
nan kirkkoherrat ovat ehdolla tehtävään sen avautuessa. Pa-
pit ja lehtorit äänestävät sopivinta, ja tuomiokapituli nimit-
tää tehtävään eniten ääniä saaneen. 

Lääninrovasti saa tehtävästään pienen kuukausittaisen 
palkkion oman papin palkkansa lisäksi. 

Vaikka rovasti kuulostaa vanhemman, perin arvokkaan 
papin arvonimeltä, myös nuori pappi voi olla lääninrovasti. 
Lääninrovastille ei ole alaikärajaa.  

Oulun tuomiokapituli on vastikään valinnut Limingan 
rovastikunnan lääninrovastiksi Limingan kirkkoherran Ilk-
ka Tornbergin.

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. 

Tuomasmessun   
kuuluvuus

Rauhan Tervehdyksessä 20.10. Bror Vesterberg antoi 
palautetta Tuomasmessun rukouspyyntöjen ja saar-
nan huonosta kuuluvuudesta. 

Kiitos palautteesta! Pahoittelemme huonoa kuu-
luvuutta ja yritämme kiinnittää äänentoistoon enemmän 
huomiota jatkossa.

Erityisesti esirukouspyyntöjen ja muiden vapaaehtoisten 
hoitamien tehtävien suhteen olisi kuitenkin hyvä muistaa, 
että osa vapaaehtoisista on uusia tulokkaita ja he vasta har-
joittelevat yleisön edessä mikrofoniin puhumista. 

Olkaamme siis armollisia heitä kohtaan!
Toivottavasti uskaltaudut vielä Tuomasmessuun, Bror.
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Tuomasmessun maallikkovastaava
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Tähtäimessä 
tasavertaiset palvelut
Oulun seurakuntayhtymän 
hallintoa järjestellään 
uusiksi. Diakoniatyön 
erityispalveluista 
lakkautetaan yksi 
virka, mutta ketään ei 
irtisanota. Myös yhteisten 
seurakuntapalvelujen 
johtajan pesti poistuu.

Oulun seurakuntayhtymä 
tarkoittaa neljää seura-
kuntaa, Tuiran, Oulujoen 
ja Karjasillan seurakun-

taa sekä Oulun tuomiokirkkoseu-
rakuntaa ja seurakuntayhtymää. 

Yhtymään on koottu kaikki-
en seurakuntien yhteisiä palvelu-
ja kuten diakoniatyön erityispal-
velut esimerkiksi kuulo- ja näkö-
vammaisille, perheneuvonta, sai-
raan sielunhoito ja kansainväli-
nen työ. Näitä palveluja tarjoaa 
yhteiset seurakuntapalvelut, YSP.

Yhteiset seurakuntapalvelut 
-yksikön nimi tullaan vaihta-
maan seurakuntatyön erityispal-
veluiksi.

Miksi nimeä muutetaan, yh-
teisen kirkkoneuvoston puheen-
johtaja, Oulun tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen? 

– Uudella nimellä halutaan 
seurakuntayhtymän laajentuessa 
(vuonna 2013) korostaa sitä, että 
seurakuntayhtymässä seurakun-
nat ovat sopineet siirtävänsä osan 
toiminnoistaan yhteisesti hoidet-
tavaksi. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
viime viikolla esittää, että yhteis-
ten seurakuntapalvelujen johta-
van diakonian viranhaltijan vir-
ka lakkautetaan. Asiasta päättää 
lopullisesti yhteinen kirkkoval-
tuusto 31.10.

Miksi tämä virka lakkaute-
taan?

– YSP:n vastuulle jäävät puh-
taasti niin sanotut selektiiviset 
tehtävät, kuten sairaan sielunhoi-
to ja perheneuvonta. Diakoniassa 
YSP:ltä palautetaan tehtäviä seu-
rakuntiin ja YSP:n tehtäviä järjes-
tellään näiltä osin uudelleen. Itse 
virka siirtyy seurakuntiin.

Merkitseekö johtavan diakonian 
viran lakkauttaminen heiken-
nyksiä seurakuntalaisten saa-
miin erityisdiakoniatyön palve-
luihin?

– Päinvastoin. Uudessa laa-
jentuvassa yhtymässä on keskei-
sen tärkeää, että jokaisessa seu-
rakunnassa on mahdollista saa-
da yhtenevät palvelut. Tehtävi-
en ja vastuitten järjestelyillä tur-
vataan palveluiden tasavertainen 
saatavuus.

Yhteisten seurakuntapalvelujen 
toinen päihdetyön virka siirre-
tään seurakuntaan. Miksi?

– Jo tällä hetkellä Oulun neljän 
seurakunnan diakoniatyöntekijät 
kohtaavat seurakunnissa päih-
deongelmaisia. Lisäksi liittyvissä 
seurakunnissa päihdetyö on pe-

rinteisesti ollut osa seurakunnan 
diakoniaa. Nyt on katsottu vii-
saaksi, että yksi virka siirretään 
palvelemaan paikallisella tasolla. 

– YSP:iin jäävässä päihdetyös-
sä tulee painottumaan kriminaa-
lityö.

Myös yhteisten seurakuntapal-
velujen johtajan virkaa ollaan 
lakkauttamassa. Miksi?

– Virka on esitetty lakkautet-
tavaksi, koska uudistuksen myötä 
tehtäviä siirtyy seurakuntiin. Jäl-
jelle jäävät toiminnot ovat sillä ta-
valla itsellisesti toimivia, että ne 
eivät tarvitse hallinnollista johta-
mista eli omaa johtajaa.

– Esimerkiksi perheneuvonta ja 
sairaan sielunhoito ovat aina toi-
mineet hyvin itsenäisesti asian-
tuntijaorganisaationa. 

– Uuden järjestelyn johtamis-
järjestelmää selkiytetään siten, et-
tä YSP tulee yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtajan alaisuu-
teen. Tämäkin korostaa toimin-
tojen seurakunnallista luonnetta.

riiTTa HirVoNEN

toimitus@rauhantervehdys.fi

Pekka Helinin kirjoittama ko-
lumni RT:ssä 20.10. kärsimyk-
sen ongelmasta sai joitakin lu-
kijoita lähettämään terveisen-
sä. Tässä yksi niistä.

• Kiitos Pekka Helinille hie-
nosta ja puhuttelevasta kolum-
nista. Teksti olisi voinut ol-
la omasta kynästäni. Menetin 
juuri rakkaan tätini. Hän me-
nehtyi keuhkosyöpään, vaik-
kei edes tupakoinut. Samat ky-
symykset ovat siis risteilleet mi-
nunkin päässäni. Vastauksia en 
ole keksinyt…

TuMMa loKaKuu

Seurakuntayhtymän 
laajentuminen vuonna 2013 

muuttaa myös yhtymän 
organisaatiota.
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Maata kiertelemässä

Rakastetut 
klassikkoveisut
Nuorten Keskus julkaisee 
Nuoren seurakunnan veisu-
kirjasta tuttuja ja rakastettu-
ja veisuklassikoita omana ko-
koelmanaan nimellä Klassik-
koveisut, joka julkaistaan täl-
lä viikolla. 

Klassikkoveisut -kokoel-
maan valittiin kappaleita vuo-
sien 1970–1985 painoksista. 
Mukaan pääsi tähän päivään 
asti eläneitä klassikoita, joita-
kin unholaan jääneitä oman 
aikansa kuvia, sekä hyviä, 
mutta suursuosion ulkopuo-
lelle jääneitä kappaleita.

Veisujen merkitystä laula-
jilleen haluttiin kirjassa valot-
taa yleisöltä kerättyjen muis-
tojen avulla. Yhteisenä tekijä-
nä muistoista on aistittavissa 
yhteisöllisyyden kokemus, se-
kä nuoruuden tuskan sanoit-
taminen.

Papit  
koeajalle
Papin, kanttorien ja vakinai-
sen lehtorien virkoihin voi-
daan jatkossa säätää enintään 
kuuden kuukauden koeaika. 
Aiemmin koeaika on koske-
nut seurakunnan muita työn-
tekijöitä. Kirkkoherroja koeai-
ka ei koske jatkossakaan.

Muutos liittyy kirkon vir-
kamiesoikeudellisten sään-
nösten uudistamiseen. Kir-
kon työmarkkinalaitoksen la-
kimiehen Timo von Boehmin 
mukaan säännösuudistus on 
tällä hetkellä eduskunnan kä-
sittelyssä. 

Kun jatkossa koeaika voi-
daan asettaa myös papeille ja 
kanttoreille, voidaan sanoa, et-
tä kirkon käytäntö on yhden-
mukainen koko henkilöstölle.

– Puolin ja toisin voidaan il-
man irtisanomisaikaa päättää 
palvelussuhde koeajan kulues-
sa. Silloin ei tarvita irtisanou-
tumisperusteita. Koeaikaa voi-
daan pitää työntekijälle tutus-
tumisaikana työnantajaansa ja 
työhönsä ja työnantajalle tu-
tustumisaikana uuteen työn-
tekijäänsä, Timo von Boehm 
sanoo. 

Seurakunnat tukevat suurperheitä Intiassa

Paikallisseurakunnat tarjoa-
vat taloudellista apua kris-
tityille suurperheille Ke-
ralan osavaltiossa Intias-

sa. Seurakuntalaiset saavat jokai-
sesta viidennestä lapsesta 10 000 
Intian rupiaa eli noin 145 euroa. 
Jotkut katoliset kirkot tarjoavat 
suurperheille myös ilmaista ter-
veydenhoitoa.

Kirkon jakama avustus on vas-
taus ehdotukseen, jonka mukaan 
yli kaksilapsisten perheiden van-
hempien tulisi maksaa 10 000 
rupian sakko tai joutua kolmen 
kuukauden vankilapalvelukseen. 
Sanktiota on vaatinut paikallis-
hallituksen asettama toimikun-
ta, jota johtaa eläköitynyt kor-
keimman oikeuden tuomari Kri-
shna Iyer.

Lasten syntymistä on yritetty 
rajoittaa sanktioiden lisäksi puut-
tumalla asenteisiin ja vetoamalla 
ihmisten vastuullisuuteen. Intian 
väkiluku kasvaa nopeasti, noin 
15,7 miljoonalla vuodessa, ja sen 
on arveltu ohittavan Kiinan vä-
kiluvun vuoteen 2030 mennes-
sä. Maan väestönlaskentaviran-
omaisten mukaan Intiassa on nyt 
1,21 miljardia ihmistä, mikä tar-
koittaa 17 prosenttia maailman 
väestöstä. Väestön nopean kasva-
misen pelätään aiheuttavan talo-
udellisia, sosiaalisia ja ympäristöä 
kuormittavia ongelmia.

Taloudellisia avustuksia jaka-
vat seurakunnat korostavat kan-
nattavansa vastuullista ja suunni-
telmallista vanhemmuutta. Hei-
dän mukaansa päätös lasten luku-

määrästä kuuluu kuitenkin van-
hemmille itselleen. 

Kristilliset seurakunnat ovat 
myös huolissaan väestörakenteen 
uskonnollisesta jakautumisesta, 
sillä Intian 17 miljoonaa kristit-
tyä muodostavat vain 2,5 prosent-
tia valtion koko väestöstä. Kera-
lan osavaltiossa hindujen ja kris-
tittyjen prosentuaalinen osuus 
alueen väestöstä on laskenut 1,48 
ja 0,32 prosenttia vuosina 1991–
2001. Sen sijaan alueen muslimi-
väestö on kasvanut tänä aikana 
1,7 prosentilla. 

Kristityt pelkäävät väkivaltai-
sia yhteenottoja uskonnollisten 
enemmistöjen osalta. Väkivallan-
teot kärjistyivät jo vuonna 2004 
Intian kansanpuolueen johtaman 
hallituksen 6-vuotisella valtakau-

della. Tällöin hindunationalistit 
polttivat kirkkoja sekä hyökkäsi-
vät kristittyjä kouluja, sairaaloi-
ta ja hyväntekeväisyysjärjestöjä 
vastaan.  

St Vincentin kirkon seurakun-
tapappi Jose Kocharackal kertoo 
seurakuntansa jakaneen elokuun 
loppuun mennessä avustuksen 
kahdelle perheelle. Tulevaisuu-
dessa kasvaviin tarpeisiin suh-
taudutaan kuitenkin vakavasti, 
sillä osa kirkkokolehdista siirre-
tään joka viikko avustuskassaan.

KriSTa VÄiSÄNEN

Lähteet: WorldWide Religious News, 
m.yle.fi

A r k i s to

Lapsiasiahenkilö ajaa 
lapsen etua kirkossa
Lapsilta ja nuorilta voisi 
kysyä, millaisia tiloja he 
tarvitsevat seurakunnassa 
ennen kuin päätös 
rakentamisesta tehdään, 
toteaa Kaisa Rantala 
Poikien ja Tyttöjen 
keskuksesta.

Kirkko on nimennyt viisi-
kymmentä lapsiasiahen-
kilöä, joiden tehtävänä on 
ajaa lasten ja nuorten asi-

aa kirkossa. 
Lapsiasiahenkilöt ovat seura-

kuntien työntekijöitä ja luotta-
mushenkilöitä, joiden työn tuke-
na toimii lapsiasiavaltuutettu Ma-
ria Kaisa Aula. 

–Lapsiasiahenkilö ei ole niin-
kään puolestapuhuja vaan mah-
dollistaja. Hän ymmärtää lapsen 
edun ja varmistaa, että muutkin 
sen ymmärtävät. 

– Tämä tarkoittaa lasten ja 
nuorten kuulemista sekä heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa tur-
vaamista vaikkapa toimintaa ja 
toimitiloja koskevissa asioissa, 
kertoo hankekoordinaattori Kai-
sa Rantala kirkon Poikien ja Tyt-
töjen Keskuksesta. 

Ainakin yhtä tärkeää on huo-
lehtia siitä, että hallinnollisten 
päätösten mahdollisia vaikutuk-
sia lapsiin, nuoriin ja heidän per-
heisiinsä arvioidaan. 

lasten mielipide 
pitää kysyä
Rantala mainitsee esimerkiksi ti-
lojen rakentamisen seurakun-

taan. Hänen mukaansa lapsilta ja 
nuorilta voisi kysyä, millaisia tilo-
ja he tarvitsevat ennen kuin pää-
tös rakentamisesta tehdään. 
Ennen rippikoulua nuorilta voi-
taisiin tiedustella, millaisen rip-
pikoulun he haluaisivat käydä.

Aina lasten ja nuorten etua ei 
voida ottaa huomioon, mutta hei-
tä pitää silloinkin kuulla, Ranta-
la sanoo

Hänen mukaansa työntekijöi-
den pitäisi ottaa käyttöönsä lap-
siasiahenkilön ”silmälasit” ja op-
pia näkemään, miten seurakun-
nan toiminta vaikuttaa lapsiin ja 
nuoriin. 

Sopiva pesti
luottamushenkilölle
Seurakunnan lapsiasiahenkilö-
nä voi toimia luottamushenkilö 
tai vaikkapa seurakunnan palk-
kalistoilla oleva kasvatuksen am-
mattilainen. 

Ihanne Rantalan mukaan oli-
si, että juuri luottamushenkilö 
toimisi lapsiasiahenkilönä ja hä-
nen rinnallaan toimisi seurakun-
nan työntekijä.

Luottamushenkilö on vallan-
käyttäjä, joka näkee päätöksen-
teon ytimeen. Hänellä on suuret 
mahdollisuuden vaikuttaa lasten 
ja nuorten etuun.

Rantala myöntää, että lapsi-
asiahenkilöiden toimenkuva ja 
keinot vaikuttaa lasten puolesta 
eivät ole vielä täysin hahmottu-
neet. Tilanne kuitenkin korjaan-
tuu, kun lapsiasianhenkilöt pää-
sevät työhonsä kiinni. 

Lapsiasiahenkilöt saavat tu-
kea, materiaalia ja koulutusta, jo-

ta koordinoi Poikien ja Tyttöjen 
Keskus.

Seurakunnille lapsiasiahenki-
löt eivät aiheuta esimerkiksi palk-
kamenoja, sillä he työskentelevät 
oman toimensa ohella. 

Seurakuntien ei ole pakko ni-
mittää lapsiasiahenkilöä. 

oulun hiippakunta 
kärkijoukossa
Hiippakuntasihteeri Pekka Asi-
kainen Oulun tuomiokapitulista 
uskoo, että pohjoisessa uusi mah-
dollisuus huomioida lasten ja 
nuorten etu aiempaa paremmin 
otetaan hyvin vastaan. 

Seurakunnan kokokaan ei lie-
ne este lapsiasiahenkilön värvää-
misessä. Asikainen huomauttaa, 
että Etelä-Suomessa pienetkin 
seurakunnat ovat saaneet luotta-
mushenkilöitänsä innostumaan 
asiasta.

Asikaisen mukaan luottamus-
henkilöiden mukaan ottaminen 
on hyvä asia. Useat luottamus-
henkilöt työskentelevät juuri kas-
vatusammateissa, hän huomaut-
taa.

Haukipudas ja 
oulunsalo mukana
Rauhan Tervehdyksen tilaajaseu-
rakunnista vain Haukiputaalla ja 
Oulunsalolla on lapsiasiahenkilö.

Kaisa Rantala sanoo kuoten-
kin, että asiaa ei ole vielä mainos-
tettu riittävästi seurakunnille. 

– Jos yhdellä kirjeellä saatiin 50 
lapsiasiahenkilöä, seuraavalla ter-
vehdyksellä on mahdollista saada 
heitä paljon enemmänkin, Ranta-
la uskoo.

PEKKa HEliN

Kirkossa ryhdytään huolehtimaan aiempaa paremmin lasten hyvinvoinnista.
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Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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.

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

Ilmoitus Rauhan tervehdys 27.10.2011
1-palstainen x 45 mm, mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle.

Laskutus:
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä

/kotimaan julistustyö
PL 188
01301 Vantaa

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka
p. 044 0210 110

 
 
 
    www.sro.fi         www.kylvaja.fi

Iltamessu Raamatun ja 
lähetystyön äärellä

Su 30.10. klo 17
Pateniemen kirkossa 

Saarna past. Tapio Pokka, lapsille
omaa ohjelmaa. Kirkkokahvit, lähetti-

vieraana Lea Lukka (Japani). Tervetuloa!
Järj. Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk

Iltaohjelma klo 19, jonka jälkeen 
tarjoillaan iltapala.

Tervetuloa!
Hämeenlinnan rauhanyhdistys

Tarjolla mm. herkullisia leivonnaisia, 
käsintehtyjä ratsuja, puuleluja 

sekä satuseikkailuja.
Lounas ja herkkuja Linnan Kaffesta!

Oulun Rauhanyhdistyksellä
Professorintie 7

lauantaina 29.10. klo 11.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herättäjän kirkkopyhiä: su 30.10. klo 10.00 messu ja seurat Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5, Oulu, su 30.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 3.11. klo 19.00 Minna-Maija ja Tuomas 
Svärdillä, Seilitie 1 A 12, Toppilan saari, Oulu.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Tule mukaan maailman tärkeimpään tehtävään!
KERRO LAPSILLE JEESUKSESTA
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi Oulussa
kolmena viikonloppuna alkaen 3.–4.12.2011

Lisätietoja: www.lastenmissio.fi tai
pekka.siitonen@lastenmissio.fi, 040 535 7567

ROL 1 Oulu ilmoitus 99x25.indd   1 18.10.2011   13.25

Su 30.10. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Lähetysseurat Timo Kontio. Tervetuloa!

Seurat su 30.10. klo 15, Olli Hii-
tola, Heikki Myllylä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 3.11. klo 19. Pekka Siitonen: Kivun 
kautta uuteen.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

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  

Koulutus

Evankeliointi alkaa ystävyydestä 
Sytytä tämä sukupolvi 
-evankelioimiskongressi 
kokosi Helsinkiin  
viime viikonloppuna 
noin 350 nuorta 
ja nuorten parissa 
työskentelevää 
innostumaan ilosanoman 
leviämisestä. Uskosta 
jakamista harjoiteltiin 
muun muassa koulun 
oppitunnilla, vankilassa  
ja kaduilla.

Nuoren sukupolven evan-
kelioimiskongressis-
sa ei tyydytty pelkkään 
puheeseen. Moni pää-

si ensimmäistä kertaa kokeile-
maan itselleen uusia tapoja vie-
dä evankeliumia eteenpäin käy-
tännössä. Helsingin Agricolan 
kirkolta lähdettiin esimerkiksi 
harjoittelemaan televisiotyötä, 
palvelemista, taidetta sekä kou-
luvierailuja. 

Kolmipäiväiseen kongressiin 
sisältyi myös raamattuopetusta, 
rukousta sekä kokemusten jaka-
mista. Kongressin pääpuhujana 

oli yhdysvaltalainen evankelista 
ja evankelioimiskouluttaja Becky 
Pippert. Suomalaisia kouluttajia 
oli mukana kymmeniä.

Kongressi oli seurakuntien ja 
järjestöjen yhteinen ponnistus. 
Järjestäjinä toimivat muun mu-
assa Suomen Evankelinen Al-
lianssi, Helsingin tuomiokirk-
koseurakunta, Kansanlähetys, 
Kansan Raamattuseura, Opis-
kelija- ja Koululaislähetys sekä 
Vapaakirkko. 

Tapahtuma oli jatkoa vuonna 
2004 pidetylle E4-konferenssille.

usko ei ole 
traktaattien jakamista
Becky Pippert vakuutti nuorille, 
että ikuinen sanoma kiinnostaa 
jokaisena aikakautena. Evankeli-
oimiseen ei tarvita erikoisia kei-
noja, vaan Jeesuksen esimerkki 
toimii edelleen. 

Tähän kuuluu kiinnostuksen 
herättäminen, suhteen luominen 
ja toisen kohtaaminen.

– Meidän tulee olla ihmisten 
kalastajia, ei metsästäjiä. Kun 
pysähdymme kuuntelemaan, 
voimme ymmärtää toisen kipu-
ja, kiinnostuksia ja perimmäi-
siä esteitä uskon vastaanottami-

Helsingin kaduilla liikkui viime viikonloppuna joukko nuoria harjoittelemassa uskosta jakamista     ja ihmisten kohtaamista. Laura Tornberg oli saapunut kongressiin Jyväskylästä.

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA
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Sinappia   

Voi te 
tekopyhät!

Mikä onkaan kauheampaa kuin se, että joku 
nostattaa itsensä meidän tavallisten ihmis-
ten yläpuolelle? Jopa siinä tapauksessa, että 
tämä itsensä aiheeton ylentäminen tapah-

tuu vain syyttäjän omassa mielessä? 
Tyypillisin esimerkki tästä on, kun julkisuuden 

henkilö kertoo avoimesti toimivansa jonkin hyvän 
asian puolesta tai koittavansa elää eettisesti maail-
maa parantaen. 

Se on äärimmäistä rehellisyyttä muka arvostavas-
sa maassamme paha virhe. Ihminen saa olla juoppo, 
varas ja murhamies, kunhan ei ole tekopyhä itsensä 
ylentäjä. Siitä tulee muille paha mieli, kun joku kertoo 
syövänsä luomuruokaa ja käyttävänsä Reilun kaupan 
tuotteita. Sehän tarkoittaa, että tuo ituhippi väittää 
olevansa meitä einespitsojen syöjiä parempi! 

Aivan sama onko maailmanparantaja itse koskaan 
pitänyt itseään muita parempana. Se riittää, että muil-
le syntyy sellainen mielikuva, että näin on.

Ja heti on sosiaalinen media täynnä huolella etsitty-
jä esimerkkejä siitä kuinka tekopyhiä nuo kaupungeis-
sa asuvat ekohörhöt ovat. Olisivat niin kuin muutkin.

Ei kannata yrittää parantaa maailmaa, vaan antaa 
asioiden mennä kuten ennenkin. Onko taustalla jo-
kin kieroutunut alemmuuskompleksi siitä, että jos jo-
ku toinen ihminen näyttää olevan moraalisesti ylem-
mällä tasolla kuin minä, hänet täytyy repiä alas ja pa-
lauttaa samalle tasolle muiden kanssa?      

Ihmisoikeuksien puolesta kampanjoivat rocktähdet 
ja näyttelijät saavat välittömästi leiman tekopyhä. Ei 
sillä väliä, miten pyyteettömiä nämä ihmiset toimis-
saan ovat tai miten tärkeää jollekin sorretulle vähem-
mistölle heidän asiansa esillä pitäminen on. Itse asia 
ei siis ole tärkeä, vaan se ihminen joka asian esittää ja 
hänen tekonsa tai tekemättä jättämisensä. 

Jos joku ryhtyy hyvän asian puolesta kampanjoi-
maan, täytyy hänellä olla pyhimyksen moraali. Vä-
hempi ei ahnaille tekopyhyyden vartijoille riitä.

Oikeaa tekopyhyyttä on toki olemassa ja sitä sietää-
kin kritisoida, kunhan kritiikin taustalla olevat vai-
kuttimet eivät ole vain itsekkäistä lähtökohdista. 

Toisen tekopyhäksi leimaaminen on keino ostaa it-
selle hyvä mieli. Ei tekopyhiä julistajia tarvitse kuun-
nella. Silloin ei tarvitse perustella itselle, miksi olen 
välinpitämätön maailman pahuutta kohtaan. 

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Evankeliointi alkaa ystävyydestä 

selle. Näin pystymme nostatta-
maan hänen uteliaisuutensa liit-
tämällä Raamatun totuuden hä-
nen omaan elämäntilanteeseensa.

Pippert esitti haasteen pitää yl-
lä ystävyyssuhteita myös muihin 
kuin uskoviin. 

– Ei Jumalakaan tiputtanut 
traktaatteja taivaasta, vaan lähet-
ti Poikansa kulkemaan ihmisten 
rinnalla. Hän toimii samalla ta-
valla edelleen. Kaikki alkaa koh-
taamisesta, ei tekniikoista.

– Saamme kysyä: ”Jumala, 
missä tällä hetkellä vaikutat elä-
mässäni?” ja mennä mukaan sii-
hen, mitä Hän jo tekee ystäviem-
me, perheenjäsentemme tai suku-
laistemme keskuudessa. Tämä an-
taa evankeliointiin vapauden. 

Suuret odotukset 
palkittiin 
Jyväskyläläinen Mari Koskela ja 
helsinkiläinen Markus Kari saa-
puivat kongressiin suurin odo-
tuksin. Tyhjin käsin ei kotiin tar-
vinnutkaan lähteä. 

Koskela kertoi innostuksensa 
palvella seurakunnassa vahvistu-
neen. Kari sai neuvoja käytännön 
evankelioimistyöhön.

– Toissailtana Jumala antoi mi-
nulle myös pyytämäni kielten se-
littämisen lahjan, Kari iloitsi.

Molemmat kokevat uskosta 
kertomisen haasteeksi omanikäis-
ten nuorten ennakkoluulot. 

– Evankeliumia viedään hy-
vin kriittiseen maaperään. Nuo-
ret tietävät paljon eri uskonnois-
ta ja voivat elää elämäntyyliä, jo-
hon kristinusko ei sovi, Koskela 
arvioi.

– Jokaisella on nykyisin myös 
jonkinlainen kuva Jeesuksesta. 
Lukiossani uskoon suhtaudutaan 
esimerkiksi vahvan negatiivises-
ti pelkkien mielikuvien varassa, 
Kari lisäsi.

Nuoret luottavat kuitenkin Ju-
malan mahdollisuuksiin. Heidän 
mukaansa esimerkiksi media voi 
toimia matalan kynnyksen evan-

kelioimisvälineenä. Siellä nuori 
voi tutustua uskonasioihin rau-
hassa, tarvitsematta heti kertoa 
kiinnostustaan ystävilleen. 

Herätkää!
Kongressissa kuultiin myös 
104-vuotiaan evankelistan Hil-
ja Aaltosen viesti nuorelle su-
kupolvelle. Koukkuniemen van-
hainkodin asukas rukoilee edel-
leen Suomen herätyksen puoles-
ta päivittäin ja uskoo itsekin nä-
kevänsä sen.

– Minä odotan ja uskon, että 
käymme voimakasta hengellis-
tä sadeaikaa kohti. Odotan uut-
ta herätyksen aaltoa, sillä Juma-
lan virta on vettä täynnä.

Aaltonen varoitti nuoria lan-
nistumasta ympäristön välinpi-
tämättömyydestä. Kuitenkin hän 
muistutti vastuusta nähdä vai-
vaa evankeliumin eteenpäin vie-
miseen.

– Minusta tuntuu kuin tämä 
sukupolvi olisi liian hiljaa, niin 
kuin se nukkuisi. Kuitenkin Ju-
malan tuulen puhaltaessa kaikuu 
vielä ilo siitä, että saamme kuulua 
Jumalan kirjoihin! 

KriSTa VÄiSÄNEN

Minä odotan 
ja uskon, että 
käymme voimakasta 
hengellistä sadeaikaa 
kohti. Odotan uutta 
herätyksen aaltoa, 
sillä Jumalan virta on 
vettä täynnä.

Hilja Aaltonen

J e nn i  Kuus e la

Rauhan Tervehdyksen edellises-
sä numerossa 20.10. käsiteltiin 
nuorten tukemista ja työllisty-
mistä kirkon virkoihin. 

Tyrnävän seurakunta ja-
kaa opiskelija-avustuksia kir-
kon virkoihin kouluttautuville, 
mutta emme voi millään palkata 
kaikkia avustuksen saaneita ai-
kanaan seurakunnan palveluk-

seen. Jutussa olevasta kommen-
tista saa sen kuvan, että toivom-
me heitä nimenomaan oman 
seurakunnan palvelukseen. Il-
maisu ’kirkon palvelukseen’ ku-
vaa toivettamme oikein.

TiMo liiKaNEN
kirkkoherra, Tyrnävän seurakunta

Tarkennus opiskelija-avustuksiin

Helsingin kaduilla liikkui viime viikonloppuna joukko nuoria harjoittelemassa uskosta jakamista     ja ihmisten kohtaamista. Laura Tornberg oli saapunut kongressiin Jyväskylästä.
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Miesporukassa
puhutaan rohkeasti

Seppo Pernu on  tuiralaisil-
le tuttu, sillä hän on työs-
kennellyt Tuiran seurakun-
nan suntiona 1970-luvulta 

lähtien. Pernun näkee monesti 
Tuirassa ajamassa polkupyörällä 
yhdessä puolisonsa kanssa. Per-
nu myös istuu kesäisin ukkopar-
lamentissa Hartaanselän lähellä 
olevassa puistossa. 

Pernu on jo eläkkeellä, mutta 
hän tekee silloin tällöin suntion 
töitä vanhassa seurakunnassaan. 
Hän vetää myös miestenpiiriä, 
joka on kokoontunut Tuiran kir-
kossa yli kaksi vuosikymmentä. 
Pernu perusti piirin Veikko Er-
vastin kanssa. 

Pernu ei jättänyt miesten pii-
riä, kun hän jäi eläkkeelle, sillä 
uutta vetäjää ei löydetty. 

Älä heitä pois, Pernua pyydet-
tiin.

– Pyydän usein tuttuja pappeja 
ja maallikoita alustamaan, eivät-
kä he kieltäydy vaan tulevat mie-
lellään.

Alustus kestää noin puoli tun-
tia, jonka jälkeen alkaa piirin ko-
hokohta: keskustelu. Tilaisuudes-
sa vierähtää noin kaksi tuntia. 

Illan toinen kohokohta on seu-
rakunnan tarjoamat kahvi ja pulla.

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 200 pesukertaa  
• Mukavat    
• Huomaamatt omat

• Varmuusalusasut 
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

APU VIRTSANKARKAILUUN

www.divisa.fi  •  info@divisa.fi 
Maahantuonti ja myynti

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
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• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

MediSet mukavuutta virtsankarkailuun

• Varmuusalusasut
• Vuode- ja irtosuojat
• Uimahousut
Kestävät yli 200 pesukertaa,
huomaamattomat. 
Ylivoimainen käyttömukavuus!

Tilaa ilmainen esite 

0400 223 446
Tuotteet kätevästi verkkokaupasta tai puhelin-
tilauksella suoraan kotiin!             www.divisa.fi

Seppo Pernu on vetänyt 20 vuotta miestenpiiriä Tuiran seurakunnassa.

OULUN HOITOPALVELU OY

Yhteydenotot Raija Singh 0400 899 140

Edulliset ja vaivattomat 
laboratoriopalvelut

Näytteidenotto ja toimittaminen laboratorioon 
suoraan kotoa myös ilman lähetettä.

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA

Muut seurakunnat

Su 30.10. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS

Ke 2.11. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

La 29.10. klo 18 ISRAEL–ilta, Tuija Valtanen. Ter-
veiset Lehtimajajuhlilta. Su 30.10. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Tuija Valtanen, Hannu Orava, Päivi 
& Anne. Pyhäkoulu ja Lastenkokous. Ke 2.11. 
klo 19 Sana ja rukous, Juha Hilli, Pasi Markka-
nen. To 3.11. klo 13 Päiväpiiri, lääkärin luento 

diabeteksesta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 30.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus ja lastentunti. Klo 13.00 KANNATUS-
RYHMÄ. Ma 31.10. klo 13.00 Kotiliitto ja klo 18.00 Veljesliitto. 

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

To 27.10. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Tauno 
Jurvelin. Pe 28.10. klo 21 Street-ilta. Su 30.10. klo 11 
Aamukirkko & pyhäkoulu, Juha Pätsi, Martti 

Väyrynen. Ti 1.11. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 2.11. klo 18 Nuortenilta, Joni Ruokamo, aihe: 
Minkälaisten lasien läpi katsot maailmaa. To 3.11. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
 Aleksanterinkatu 33

Jumalan Lasten srk
Tuulimyllynkatu 18

Jumalan muuttava voima – varustautumispäivät 27.–30.10.
Vierailijana Juha Norolampi

to 27.10. klo 18.00  pe 28.10. klo 18.00
la 29.10. klo 18.00  su 30.10. klo 16.00
www.jlsrk.net www.oulunlahetyssrk.net

Olet sydämellisesti tervetullut!

Terveydenhoitoa

Uskonnonjohtajat 
peräävät oikeutta uskoa vapaasti
Uskonnonvapaus-
loukkaukset lisääntyvät 
räjähdysmäisesti. 
Asia huolestuttaa myös 
Suomessa vaikuttavia 
uskonnonjohtajia.

Uskonnonvapaus on ih-
misoikeus, josta har-
voin puhutaan, vaikka 
uskonnonvapauslouk-

kaukset kasvavat ympäri maa-
ilmaa räjähdysmäisesti, kirkko-
jen yhteisen Vastuuviikon pro-
jektisihteeri Anna Hyvärinen 
Suomen ekumeenisesta neuvos-
tosta toteaa.

Tällä viikolla vietettävän 
Vastuuviikon aiheena uskon-
nonvapaus, Ajattele toisin – us-
ko vapaasti.

Hyvärisen mukaan peräti 70 
prosenttia maailman väestöstä 
elää maissa, joissa uskonnonva-
pautta rajoitetaan eri keinoin. 

Näistä loukkauksista suurin osa 
kohdistuu kristittyihin.

– Uskonnonvapautta rajoite-
taan syrjimällä osaa väestöstä, pa-
hoinpitelemällä ihmisiä ja jopa ki-
duttamalla ja teloittamalla uskon-
nollisten vähemmistöjen jäseniä, 
Hyvärinen sanoo.

Vapautta on myös 
olla uskomatta
Hyvärisen mukaan uskonnonva-
pausloukkauksia tapahtuu kaik-
kialla maailmassa, ja ne kohdis-
tuvat kaikkiin uskonnollisiin ryh-
miin. Loukkaukset eivät rajoitu 
esimerkiksi tiettyihin maihin tai 
maanosiin.

– Uskonnonvapaus on sitä, et-
tä meillä on oikeus elää kristittyi-
nä tai minkä tahansa muun va-
kaumuksen tai maailmankatso-
muksen edustajina. 

– Uskonnonvapaus tarkoittaa 
siis vapautta myös ei-uskonnol-
lisiin maailmankatsomuksiin tai 
vakaumuksiin, kuten ateismiin, 

agnostiikkaan tai pasifismiin.
– Siksi jokaisen tulee kunnioit-

taa toinen toistaan ja meidän tu-
lee tavoitella toistemme parasta, 
Hyvärinen lisää ja muistuttaa, et-
tä Raamattu velvoittaa ottamaan 
vastuuta heikoimmassa asemassa 
olevista lähimmäisistä.

uskonnonvapautta 
rikotaan Suomessakin
Suomessa vaikuttavat uskonto-
johtajat, muun muassa puheen-
johtaja Gideon Bolotowsky Juu-
talaisten seurakuntien keskus-
neuvostosta, puheenjohtaja Okan 
Daher Suomen Islam-seurakun-
nasta, piispa Teemu Kippo Suo-
men Katolisesta kirkosta ja arkki-
piispa Kari Mäkinen luterilaises-
ta kirkosta julkistivat alkuviikos-
ta uskontojohtajien yhteisen julis-
tuksen uskonnonvapaudesta. 

– Julistusta tarvitaan, koska 
Suomessa on pyrkimyksiä hävit-
tää uskonto julkisuudesta ja kou-
luista. Sen tekee tarpeelliseksi 

Kerro mielipiteesi lehdestä: 
044 5626 450 / toimitus@rauhantervehdys.fi

Pe k ka H e l i n
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Piirissä käy säännöllisesti 15–
20 miestä. He edustavat lähes 
kaikkia sosiaaliluokkia ja herätys-
liikkeitä. Kirjavan taustan vuoksi 
kaikesta ei olla samaa mieltä. Po-
litiikasta ei puhuta, sillä kuumat 
aiheet voisivat nostattaa kiukun.

Oppikysymyksistä sen sijaan 
väännetään kättä. Välillä kä-
si nostetaan pystyyn, kun halu-
taan puheenvuoro. Puheenjoh-
taja Saku Vatanen huolehtii, et-
tä keskustelu ei mene liian koville 
kierroksille, eikä se itse asiassa ole 
koskaan mennytkään.

Vertaistukea 
miehille
Jotkut miehistä ovat värikkäitä 
persoonia ja antavat sanan pauk-
kua. Toiset taas mieluummin 
kuuntelevat, Pernu kertoo.

Miehet antavat piirissä toisil-
leen vertaistukea. He saattavat ju-
tella vastoinkäymisistään, kuten 
rakkaittensa kuolemasta. 

 Naisista miehet eivät puhu. 
Naisia ei ole myöskään paikalla, 
sillä miehet puhuvat keskenään 
rohkeammin. Alustajana voi to-
ki toimia nainenkin.

Pernu laskee, että piiriin on 
osallistunut vuosien aikana sato-
ja miehiä. Osa miehistä on lopet-
tanut vasta sitten, kun kuolema 
on heidät korjannut.

–Olen tykännyt miestenpiiris-
tä. Muuten en olisi siellä ollut.

Musiikista piirissä huoleh-
tii eläkkeellä oleva kanttori Ar-
vo Ågren.

– Hän soittaa ja laulattaa joka 
viikko, Pernu sanoo.

Pernu osallistuu toiseenkin 
keskustelurinkiin. Kesäiltoina 
miehet kokoontuvat hyvällä säällä 
tuiralaiselle puistonpenkille pitä-
mään miesparlamenttia. Puiston-
penkin lähellä on Hartaanselkä, 
joka on kesällä komea näky.  

– Muuan mies veivaa polku-
pyörällään Rajakylästä saakka, 
Pernu huomauttaa

Porukan istunto kestää pari 
tuntia. Kun miehet lähtevät ko-
tiin, yksinäisetkin ovat saaneet 
jutella.

Jotkut miehistä ovat 
värikkäitä persoonia ja 
antavat sanan paukkua. 
Toiset taas mieluummin 
kuuntelevat.

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Jalkahoitola 
KevytJalka

Ulla Flink
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Kempeleen hoitolassa hoitoaikoja 
lauantaisin ja iltaisin

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.
Ajanvaraukset numerosta 08 516 130 / 040 757 4122

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.

HUOM! Nettiajanvaraus
www.kevytjalka.net

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

Terveydenhoitoa
rakuntalaiset jännittävät suntion 
puolesta.

– Kynttilöitä sytytellään vähän 
etukäteen. Muuten tuli ei tartu 
heti, kokenut suntio paljastaa.

Verkot 
merelle
Nuoruutensa Pernu eli Lumijo-
ella. Syntyisin hän on Kankaan-
päästä, joka sijaitsee Satakun-
nassa. Aviossa Pernu on ollut 44 
vuotta. Hänellä on kaksi poikaa 
ja yksi tytär.

Seppo Pernu on innokas kalas-
taja ja marjastaja. Hän lippoaa sii-
kaa kanavan rannalta lähellä Har-
taanselkää. Verkkonsa hän heittää 
kauemmaksi merelle. Hartaanse-
lällä pilkkiminenkään ei ole Per-
nulle vierasta.

Marjastamassa Pernu käy Hai-
luodossa kaverinsa kanssa.

– Poimin syksyllä toista sataa 
litraa puolukkaa, Pernu kertoo. 
Hänelle kelpaavat myös mustikat 
ja karpalot.

Televisiosta Pernu katselee eri-
tyisesti ruumiinkulttuuria, etu-
päässä yleisurheilua ja hiihtoa. 
Pernu on hankkinut katseluoike-
uden Eurosport-kanavalle.

–Mustat miehet pärjäävät, Per-
nu huomauttaa.

PEKKa HEliN

Tuiran miestenpiiri pidetään tiistaisin 
kello 18:sta alkaen. Alustus kestää 
noin puoli tuntia, itse tilaisuus kaksi 
tuntia. Kesäisin miestenpiiriä ei 
pidetä.

Uskonnonjohtajat 
peräävät oikeutta uskoa vapaasti

myös vähenevä uskontojen tunte-
mus, kasvava aggressiivinen ateis-
mi sekä vihamielisyys Suomen 
perinteistä kristinuskoa, uskon-
nonopetusta ja maahanmuuttaji-
en uskonnollisuutta kohtaan, Hy-
värinen selvittää.

Hän kertoo, että osa Suomes-
sa uskontoaan vaihtaneista maa-
hanmuuttajista on joutunut mit-
tavan väkivallan ja hylkäämisen 
uhan alaiseksi oman väestönsä 
keskuudessa.

Uskontojohtajien mukaan Suo-
men kehitysyhteistyössä pitää 
huomioida vastaanottomaiden 
uskonnonvapaustilanne. 

– Uskonnonvapaus on yhteis-
kuntarauhan kulmakivi, johtajat 
sanovat Vastuuviikon julistukses-
saan.

Julistus luovutetaan Tasavallan 
presidentti Tarja Haloselle 28. lo-
kakuuta.

riiTTa HirVoNEN

Suntion 
oltava tarkka
Suntion työtä ei parane tehdä löy-
sällä asenteella. Pernu tulee kir-
kolle kahta tuntia ennen juma-
lanpalveluksen alkamista. Virsien 
numerot pitää esimerkiksi ripus-
taa tauluun, eikä siinä sovi tehdä 
virheitä.

Myös kynttilöiden sytyttämi-
nen vainajille on tarkkaa työtä. 
Nimet luetellaan jumalanpalve-
luksessa sangen nopeasti eikä yk-
sittäisen kynttilän sytyttämiselle 
jää paljon aikaa. Tehtävä näyttää 
niin haastavalta, että monet seu-

Laura Määttä-Niccolai oli valmistelemassa maanantaina Oulun tuomiokirkossa 
pidettyä Vastuuviikon rukoushetkeä.

S anna Tu r u n e n
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 30.10. kello 9.55–12.
Messu klo 10 Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Pasi Kurik-
ka ja saarnan pitää Matti Nuo-
rala. Messussa avustaa Herän-
näisnuorten kuoro Juho  Pelto-
niemen johdolla. Klo 11.30 ra-

diopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Outi Metsikkö, ai-
heena on Usko ja epäusko. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Frigyes Hi-
dasin Requiemistä, joka esite-
tään pyhäinpäivänä Oulun tuo-
miokirkossa ja  internetosoit-
teessa www.virtuaalikirkko.fi.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi
Pe 28.10. klo 16.03–17  Toivon 
tuomiokapituli
Ma 31.10. - ke 2.11. klo 16.20 Ar-
monpulla. Tavalliset seurakun-
talaiset kertovat, milloin he ovat 
elämänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 

ja mitä silloin tapahtui. Oman 
tarinansa kertoo Karjasillan 
seurakunnan toimistosihteeri 
Merja Hyvärinen.
Ke 2.11. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pappi Marko Patronen 
kolumnoi.
To 3.11. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertoo nuorisotyöntekijä At-
te Kääriäinen.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz>
Su 30.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaaja 
Outi Metsikkö, aiheena on Us-
ko ja epäusko.
Su 30.10. klo 10 messu Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 30.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toimit-
taa Mari Flink, ja häntä avus-
taa Ari-Pekka Metso. Musiikis-
ta vastaavat urkuri Henna-Ma-
ri Sivula ja kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki sekä Oulun Laulu, joh-
tajanaan Kristian Heberg.

YlE radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 29.10. klo 18 iltahartauden 
pitää kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki Oulusta.
Su 30.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Lapuan tuomiokirkosta.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, p. 044 
316 1563 (ma-pe). Oulun seura-
kuntayhtymä, Radiostudio, PL 
122, 90101 OULU.
 Ohjelmatiedot: www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 30.10. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Anu Ojala, avustaa Vesa 
Äärelä ja Arvo Yrjölä, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. 

Eetterissä

Requiemia 
    150 kuorolaisen voimalla
Pyhäinpäivän Requiem-
konsertti Oulun 
tuomiokirkossa on jo 
perinne. Tänä vuonna 
kuullaan unkarilaisen 
säveltäjän Frigyes Hidasin 
Requiem, sielunmessu, 
jonka esittää yli sadan 
laulajan suurkuoro ja 
Pohjan Sotilassoittokunta. 

Kuoro on koottu Oulun 
tuomiokirkkoseurakun-
nan Katedraalikuoron, 
Karjasillan seurakunnan 

Cantio Laudis -kuoron, Oulu-
joen kirkon kamarikuoro Gau-
diaten, Tuiran seurakunnan se-
kakuoro Tuikkeen ja Oulun am-
mattikorkeakoulun kamarikuo-
ron laulajista.

Solisteina laulavat sopraano 
Sari Hourula, altto Sirkka Rauta-
koski, tenori Tero Ylönen ja basso 
Markku Liukkonen.

Frigyes Hidasin 
(1928–2007) Requiem 
on yksi harvoista 
puhallinor-
kestereil-
le sävelle-
tyistä sie-
lunmessuista. 

Viimeksi teos kuul-
tiin Oulussa kymmenen 
vuotta sitten niin ikään Pohjan 
Sotilassoittokunnan ja paikallis-
ten kuorojen esittämänä. 

Pohjan Sotilassoittokunnan 
päällikkö ja kapellimestari, mu-
siikkikapteeni Jaakko Nurila 
ihastui teokseen jo aiemmin soit-
taessaan sitä Kaartin Soittokun-
nan kanssa. Vuotta myöhemmin 
hän toi teoksen Ouluun. Kuo-

royhteistyö ei silloin ollut yhtä 
mittavaa kuin nyt.

requiemin kimpussa 
koko syksy
20-henkinen Pohjan Sotilassoit-
tokunta saa pyhäinpäivän Requi-
emia varten lisävoimia Lapin So-
tilassoittokunnasta, Oulu Sinfo-
niasta ja freelance-muusikoista. 
Nurila johtaa tuomiokirkossa yh-
teensä yli 150-henkistä kokoon-
panoa. 

Hän harmittelee kuorivansa 
konsertin kapellimestarina ker-
mat päältä – ilman kuoroja, kuo-
ronjohtajia ja heidän tekemäänsä 
työtä kun ei koko projektia voitai-
si tehdä.

Oulujoen seurakunnan kant-
tori Lauri Nurkkala joh-
taa Gaudiate-kuoroa.

– Tämä projek-
ti on leimannut 
kuorojen syk-
syä. Teoksen 
parissa 

kuorot 
joutuvat teke-

mään oikeasti töi-
tä: on pidetty laululei-

rejä ja ylimääräisiä harjoi-
tuksia, hän kertoo. 

Suuret projektit ovat Nurkka-
lan mielestä kuorolle rikastuttavia 
ja yhteishenkeä lisääviä.

Viime viikolla pidettiin ensim-
mäiset kuorojen yhteiset harjoi-
tukset pianistin säestämänä. Tä-
mä viikko levätään, ja ensi viikol-
la on jälleen harjoituksia. 

Soittokunnassa monelle jo en-
nalta tuttua teosta on palauteltu 

mieliin kuuntelemalla ja harjoit-
telemalla.

Yllätys 
luvassa
Nurkkala lupaa ensimmäisen 
kuoron ja orkesterin yhteisen har-
joituksen olevan elämys kuorolai-
sille, joille ei ole omissa harjoituk-
sissa välttämättä syntynyt teok-
sesta kokonaiskuvaa.

Yli 150 saman asian eteen työ-

Sotilassoittokunta sai seurakunnista ja Oamkista mieluisat uudet yhteistyökumppanit. Osaajia Oulun seudulla on, ja asioita alkaa 
tapahtua, kun eri tahot vain löytävät toisensa, sanovat musiikkikapteeni Jaakko Nurila ja kanttori Lauri Nurkkala.

tä tekevän ihmisen kokoontues-
sa yhteen ilmassa on innostusta ja 
jännitystä. 

Kun hiljaisuuden jälkeen mu-
siikki ensimmäisen kerran alkaa, 
hetki on Nurilan mukaan iki-
muistoinen kapellimestarillekin.

– Sitten alkaa varsinainen työ 
eli aletaan hieroa balanssia ja so-
vittamaan äänimateriaalia yh-
teen. Artikulaatiota tarkenne-
taan, jotta teksti tulee paremmin 

esiin, Nurila kertoo.
Vuonna 1996 sävelletty Re-

quiem on Nurilan mukaan läpi-
kotaisin kaunista ja harmonista, 
helposti lähestyttävää musiikkia. 

Teoksen jo aiemmin kuulleet 
saattavat yllättyä konsertissa. Ka-
pellimestari aikoo nimittäin ot-
taa riskejä.

PÄiVi MÄKiNEN

S anna Tu r u n e n
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Päivän raamatunkohta Johanneksen evankeliumissa sisältää merkillisen kertomuksen: 
Siinä Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen. 

Olisi luullut, että tuollainen suuri tapahtuma olisi synnyttänyt sen silminnäkijöissä 
uskoa, iloa ja kiitollisuutta. Yhä useampien ihmisten olisi luullut uskovan, että Jeesus 
on Messias. 

Mutta kävi melkein päinvastoin: kansan opettajat ja papit eli erityisesti ne, joiden 
olisi pitänyt uskoa, olivat suorastaan vihamielisiä Jeesukselle ja herjasivat parannettua.  

Usko ei ole ihmisen päätös, se on Jumalan lahja. Usko on maailman suurin ja ihmeel-
lisin asia. Jumala lahjoittaa uskon kaipaavaan ja ikävöivään ihmissydämeen. 

Usko tulee kuulemisesta. Anova saa ja etsivä löytää. Jumala vastaa hänelle, joka huu-
taa Jumalaa avukseen. Jumala kuulee hiljaisimmatkin huokauksemme. 

Uskon vastakohta on epäusko, mutta epäilykset ja epäusko eivät ole synonyymeja. 
Epäusko on tietoista Jumalan vastustamista. Siitä ovat meille esimerkkinä tekstimme 

juutalaiset, jotka tahtoivat viedä parannetulta parantumisen ilon. 
Elävä usko joutuu aina kamppailemaan. Uskon elämää ei ole turhaa sanottu kilvoitte-

lemiseksi. Uskovan ihmisen elämässä on usein hetkiä, jolloin hän tuntee oman uskonsa 
heikkouden ja monenlaiset epäilykset kiusaavat. 

Koemme elämässämme epäonnistumisia emmekä saavuta unelmiamme. Elämässä 
tulee vastaan monenlaisia murheita. Aina emme tahdo jaksaa uskoa. 

On tärkeää saada kuulla ja kokea, kuinka Jumala tahtoo hoitaa meidän uskon elä-
määmme. Saamme tulla yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisen aterialle kohtaa-
maan elävän Vapahtajan. Saamme lukea Raamattua ja tulla sitä oppimaan myös seura-
kuntiemme raamattupiireihin. 

Jumalan Sana hoitaa ihmeellisellä tavalla meitä heikkoja ihmisiä. 
Me saamme olla myös rohkaisemassa toisiamme. Olemme ehkä joskus tietämät-

tämme olleet auttamassa tuttuja ja tuntemattomia eteenpäin elämän tiellä. 
Usko ei ole vain tietoa, vaan jotakin paljon enemmän. Usko on Jumalan löytämistä. 

Usko on sitä, että näemme ja ymmärrämme Raamatun kertomuksen miehen tavoin. 
Mies polvistuu Jeesuksen jalkojen juureen ihmettelemään Jumalan suurta rakkautta. 
Hänelle oli avautunut uudenlainen tie kuljettavaksi. Hän oli elämään vievän tien alussa. 

Mies ymmärsi, että hänen edessään oli Kristus, Jumalan Poika, joka lupaa: "Minä 
olen tie, totuus ja elämä." (Joh.14). 

Tämä sama tie on myös meidän löydettävissä omassa kotikirkossamme. 

PaSi KuriKKa
Tuiran kappalainen 

rovasti

Ihmeellinen usko

Ps. 78: 1–8 
Kuuntele, kansani, mitä opetan,
tarkatkaa sanojani, te kaikki.
      Minä aion esittää viisaiden mietteitä,
      tuon julki menneisyyden arvoituksia,
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet,
joista isämme ovat meille kertoneet.
      Me emme salaa niitä lapsiltamme
      vaan kerromme tulevillekin polville Herran 
voimasta,
      Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.
Hän sääti Jaakobille säädöksensä,
hän antoi Israelille lakinsa
      ja käski meidän isiämme
      opettamaan ne lapsilleen,
      jotta tulevakin polvi ne tuntisi,
jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat
ja kertoisivat omille lapsilleen.
      Jumalaan heidän tulee turvautua,
      muistaa, mitä hän on tehnyt,
      ja noudattaa hänen käskyjään,
jotta eivät olisi kuin isänsä,
nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset,
jotka häilyivät sinne tänne eivätkä pysyneet 
uskollisina Jumalalle.  

Joh. 9: 24–38 
Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. 
Fariseukset sanoivat hänelle: »Anna kunnia 
Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on 
syntinen.» Mies vastasi: »Onko hän syntinen, 
sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka 
olin sokea, nyt näen.» He kyselivät: »Mitä hän 
sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?» 
Mies vastasi: »Johan minä sen teille sanoin, te 
vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte 
sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen 
opetuslapsikseen?» He vastasivat hänelle 
pilkallisesti: »Sinä hänen opetuslapsensa olet, 
me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me 
tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, 
mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme 
tiedä.» »Merkillistä», mies vastasi, »että te ette 
tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut 
minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että 
Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän 
kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen 
tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, 
että joku olisi avannut sokeana syntyneen 
silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi 
pystynyt sellaiseen.» Silloin fariseukset sanoivat: 
»Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä 
koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!» 
He ajoivat miehen ulos.
    Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, 
ja tavatessaan tämän hän kysyi: »Uskotko 
Ihmisen Poikaan?» »Herra, kuka hän on?» mies 
kysyi. »Sano, jotta voisin uskoa.» Jeesus sanoi: 
»Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu 
kanssasi.» »Minä uskon, Herra», mies sanoi ja 
lankesi maahan hänen eteensä.

Sunnuntai 30.10.
Päivän psalmi

Ps. 78:1–8
1. lukukappale

Jes. 8:11–15
2. lukukappale

2. Kor. 1:18–22
Evankeliumi

Joh. 9:24–38
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Armo selättää 
häpeän
– Jos häpeän juuriin päästään 
käsiksi, se voidaan hoitaa, 
professori Paavo Kettunen 
rohkaisee.

Tunnetko itsesi mitättömäksi surki-
mukseksi toisten ihmisten ja Juma-
lankin edessä? Punasteletko, hikoi-
letko ja vapisetko seurassa, höpötät-

kö hermostuneena tai lamaannutko tyys-
tin? Kätketkö hauraan sisikuntasi esittä-
mällä häpeämätöntä tai paatunutta kyy-
nikkoa?

Saatat kärsiä syvästä häpeästä.
– Ihminen, jolla on häpeälle perustuva 

identiteetti, uskoo olevansa niin arvoton, 
riittämätön ja puutteellinen, että häntä on 
mahdotonta rakastaa tai hyväksyä. Häpe-
ään liittyy halu vajota maan alle.

– Piiloutumiseen kuluu valtavasti voi-
mavaroja, sanoo Itä-Suomen yliopiston 
käytännöllisen teologian professori Paavo 
Kettunen.

Kätkettyä ja vaiettua häpeää helpommin 
näkyvät sen seurausilmiöt. Jos niihin tarjo-
taan vain lääkehoitoa, häpeän syy voi jää-
dä tunnistamatta, Kettunen huomauttaa.

Häpeää nimitetään usein erheellisesti 
syyllisyydeksi. Ero on siinä, että syyllisyys 
koskee jotakin vääräksi koettua toimintaa. 
"Seis, se mitä olet tekemässä, on väärin!"

Epäterve häpeä koskee koko persoonaa. 
"Seis, sinusta ei ole mihinkään!"

Professori Paavo Kettusen ja hänen tut-
kimusryhmänsä monivuotinen työ suo-
malaisen häpeän hahmottamisessa kitey-
tyy perinpohjaisesti aihetta käsittelevässä 
kirjassa Kätketty ja vaiettu.

ansioton armo 
on kauhistus moralistille
Syyllisyydestä kärsivä kaipaa anteeksiantoa 
teoistaan, mutta häpeään takertunut jano-
aa yhteyttä toisiin ihmisiin ja Jumalaan.

Häpeän ja armon ulottuvuus on jäänyt 
sielunhoidossa ja terapiassa syyllisyyden ja 
anteeksiannon käsittelyn jalkoihin.

– Anteeksianto ei pure syvään riittämät-
tömyyden tunteeseen ja kipuun, jota häpe-
än leimaama ihminen kokee. Se on sama 
kuin sanoisi ”saat anteeksi sen, että olet ole-
massa”.

Kokemus armosta voi olla parantava ja 
elämää mullistava. Häpeästä kärsivä tun-
tee vihdoin tulevansa hyväksytyksi sellai-
senaan.

– Armo selättää häpeän, ei löytämällä 
meissä olevat huomaamattomat aarteet, 
vaan yksinkertaisesti ottamalla vastaan ko-
ko minuutemme. Hyväksytyksi tuleminen 
on kokonaisvaltaista, ikuista ja koko ole-
massaolomme syvyyteen ulottuvaa.

Paradoksaalista on, että hyväksytyksi 
tulemisen yrityksissään loppuun asti uu-
punut ihminen voi tulla hyväksytyksi, kun 
hän luopuu yrittämästä ansaita itse hyväk-
syntää suorituksillaan.

– Hyväksytyksi tuleminen riippumatta 
siitä, olemmeko hyväksymisen "arvoisia" 

vai emme, on aina ollut kauhistus moraa-
linvartijoille ja jyrkille moralisteille, Ket-
tunen napauttaa.

Ihminen on aina vajavainen ja monessa 
suhteessa mittoja täyttämätön. Välillä Ju-
mala ja toiset ihmiset ovat häneltä kadok-
sissa. Armo merkitsee sitä, että hän on täl-
löinkin "tallessa" Jumalan luona, Hänen 
rakkautensa ympäröimänä.

Seksuaalisuus ja 
hengellisyys häpeäherkintä
Lannistavat elämäntilanteet sekä alistavat 
ihmiset ja yhteisöt voivat vahvistaa jo var-
haislapsuudessa syntyvää, häpeään perus-
tuvaa identiteettiä.

Jos omat vanhemmat eivät arvosta itse-
ään, asenne siirtyy helposti lapseen. Kodin 
tunnekylmyys nakertaa perustaa itsetun-
nolta.

– Rakastavassa ilmapiirissä kasvanut 
lapsi pystyy kohtaamaan helpommin hä-
peän kokemukset ja tuntemaan, että hänel-
lä on tilaa käsitellä häpeäänsä.

Suuri osa suomalaisten häpeästä liittyy 
seksuaalisuuteen. Monen jumalasuhdetta-
kin turmelee tunne oman seksuaalisuuden 
virheellisestä toteuttamista, jota joutuu jat-
kuvasti pyytelemään anteeksi.

Mies kokee häpeää, ellei kykene täyttä-
mään maskuliinisen alfauroksen mittoja. 
Naiselle tuottaa vaikeuksia yhdistää odo-
tuksia madonnaäidistä ja seksuaaliolen-
nosta.

– Seksuaali- ja jumalasuhteissa ihminen 
on herkimmillään ja haavoittuvimmillaan. 
Millä muilla elämänalueilla voi kokea tule-
vansa niin täydellisesti hyväksytyksi tai hy-
lätyksi kuin ollessaan paljaana toisen ihmi-
sen tai Jumalan edessä?

– Jos ihminen joutuu kieltämään tai kät-
kemään seksuaalisuutensa tai hengellisyy-
tensä, tapahtuu – tekisi mieleni sanoa – ri-
kos ihmisyyttä vastaan, Paavo Kettunen 
kritisoi.

– Häpeää nimitetään usein erheellisesti 
syyllisyydeksi. Ero on siinä, että syyllisyys 
koskee jotakin vääräksi koettua toimintaa. 
Epäterve häpeä koskee koko persoonaa, Paavo 
Kettunen toteaa.

Paavo Ke t t u s e n o ma a l b u mi
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Häpeästä kärsivää auttaa se, että toinen ihminen tai 
jokin yhteisö kulkee hyväksyen hänen rinnallaan. 
Se ilmentää armon kokemusta.

– Häpeän juuret ovat kokemuksessa ulkopuo-
lelle jäämisestä. Kaikilla meillä on näitä kokemuksia ja 
kaikupohjaa ymmärtää toisten häpeää. Häpeästä kärsiväl-
le on apua siitä, kun hän saa olla ystävien ja Jumalan kans-
sa vuorovaikutuksessa, jossa ei tarvitse leikkiä täydellistä.

– Ystävyys ei ole kuitenkaan hoitosuhde. Ystävyyttä ei 
kannata vaarantaa liikaa sillä, että siitä tulee suhde, jossa 
toinen on auttaja ja toinen autettu, Paavo Kettunen neuvoo.

Jos toinen väsyy auttajan rooliin ja alkaa vältellä, hä-
peästä kärsivä saa taas todistusaineistoa siitä, että hän on 
kelpaamaton.

Seurakunnissa ei useinkaan uskalleta olla hengellises-
ti vajaita. Hengellisyyden mitta nostetaan niin korkeal-
le, että seurakuntalaisten ja työntekijöiden on esitettävä 
vahvoja.

– Hengellisen perfektionismin ilmapiirissä hävettävien 
asioiden käsittelylle – heikkoudelle, kyselylle, epäilylle ja 
uuden etsimiselle – ei ole tilaa.

– On tärkeää, että kirkossa puhutaan ihanteista, mut-
ta myös raadollinen reaalitodellisuus on kohdattava. Hä-
peästä kärsivälle on oltava tilaa armahtavaan vuorovai-
kutukseen.

JaNNE Villa

Kosminen urkkija tai 
turvallinen ihmistuntija
Kirkkoa tavataan syyttää suomalaisten 
syyllistämisestä. Paavo Kettusen mielestä 
syyllisyys ja häpeä kuuluvat ihmisen koke-
musmaailmaan ilman kirkkoakin.

On toki myös alistavia, autoritaarisia 
ja hengellistä väkivaltaa harjoittavia us-
konyhteisöjä. Ne tuottavat nöyryyttävillä 
normeillaan ja yhteisöstä ulossulkemisen 
uhalla hengellistä häpeää.

Tervehenkinen uskonnol-
linen yhteisö, joka antaa tilaa 
epäonnistua ja olla häpeis-
sään, auttaa jäseniään selviä-
mään taakoistaan.

Ongelmia saattaa tosin 
syntyä myös siinä, miten yk-
silö tulkitsee yhteisön käyttä-
mää uskonnollista kieltä.

– Kun virressä veisataan 
”minä vaivainen oon, ma-
to matkamies maan”, toinen 
kokee sen lohdutuksena: mi-
näkin saan olla vaivainen ja 
syntinen. Toinen kokee sa-
man syytöksenä.

Kettunen antaa toisen esi-
merkin psalmista 139: ”Her-
ra, sinä olet minut tutkinut... 
perin pohjin sinä tunnet mi-
nun tekemiseni.”

– Toinen kokee tämän pe-
lottavana. On kiusallista, et-
tä Jumala näkee kaiken. Hänelle Jumala 
on urkkija. Toinen kokee turvallisena sen, 
että on Joku, joka näkee ja tuntee täysin 
juuri hänet.

onko katse 
hellä vai ylenkatsova?
Tutkijana ja pappina Paavo Kettunen tie-
tää, että ihmisen perustarve – ja häpeästä 
kärsivän peruspelko – on tulla nähdyksi.

– Olennaista on, millaisen katseen ih-
minen kokee saavansa vastaansa. Katse voi 
olla  ylenkatse. Se voi olla torjuva, pois-
kääntyvä, tuomitseva, tyhjä tai alistava. Se 
voi olla myös hellä.

Kun Pietari kohtasi kieltämänsä Jee-
suksen, katse aiheutti ensin häpeää: Pieta-
ri kääntyi pois ja itki.

– Mutta Pietari sai Jeesukselta myös ar-
mahtavan katseen, jonka jälkeen hän pys-
tyi kohtaamaan häpeänsä. Häpeä muuttui 
syyllisyydeksi siitä, mitä Pietari oli tehnyt, 
eikä hän jäänyt lamaannuttavan häpeän 
valtaan.

Jeesuksen katseen kohtaaminen syn-
nytti ristin ryövärissäkin kokemuksen, et-
tei hänen tarvinnut enää hävetä olemassa-
oloaan, jonka saattoi jättää itsensä Juma-
lan käsiin.

Herra tuntee 
syvän häpeän
Häpeä on vahvasti läsnä myös Jeesuksen 
elämäntarinassa. Moni läheisistä ystävis-

tä petti tai hylkäsi.
Ristiinnaulitseminen liki 

alastomana, kidutuksineen 
kaikkineen, edusti äärim-
mäistä julkista nöyryytystä. 
Siihen liittyi myös hengelli-
nen häpäisy: "Puuhun ripus-
tettu on Jumalan kiroama" 
(5. Moos. 21).

Paavo Kettusen mukaan 
häpeä on pohjimmiltaan 
epäluottamusta Jumalan ja 
elämän hyvyyteen, siihen, 
että Jumala on kanssamme 
kärsimysten keskellä. Hen-
gellinen häpeä on armon ko-
kemuksen puutetta.

Jeesus jakoi ihmisten epä-
onnistumisen, tappion ja 
masennuksen kokemuksen 
totaalisesti. Hän huusi ristil-
lä: "Jumalani, Jumalani, mik-
si hylkäsit minut?" Se on hä-
peän perustunne.

– Tämän tunnustamisen täytyi olla to-
della hävettävää miehelle, joka oli pannut 
koko elämänsä likoon sen puolesta, että 
Jumala on läsnä hänen kauttaan.

Psykologian kielellä sanottuna Jumala 
sisällytti ja sulatti ristin häpeässä itseen-
sä koko ihmiskunnan häpeän ja Jumalas-
ta erossa olemisen kokemuksen. Hän otti 
kantaakseen sen kaiken.

– Kun Golgatalla näytti, että kaikki 
päättyi häpeään ja epätoivoon, pääsiäisaa-
mu oli vastaus Jeesuksen huutoon. Juma-
la paljasti sittenkin toisenlaiset kasvonsa ja 
oli sitoutunut tähän häväistyyn ihmiseen. 
Häpeäkuoleman jälkeen koitti uusi elämä.

Ristinkuoleman teologiset ja psykolo-
giset seuraukset eivät ole vähäiset. On tur-
vallista tietää, että Jeesus tuntee omakoh-
taisesti, mistä puhutaan, kun hän kulkee 
tänään häpeästä ja nöyryytyksistä kärsi-
vien rinnalla.

JaNNE Villa

Ystävistä ja yhteisöstä apua

Ihminen, jolla 
on häpeälle 
perustuva 
identiteetti, 
uskoo olevansa 
niin arvoton, 
riittämätön ja 
puutteellinen, 
että häntä on 
mahdotonta 
rakastaa tai 
hyväksyä. 
Häpeään liittyy 
halu vajota 
maan alle.

Iain C
am

p
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ell
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Rukous
Suuri Vapahtajamme.

Sinulle on annettu kaikki valta

taivaassa ja maan päällä.

Auta meitä uskomaan,

vaikka emme näe,

auta kulkemaan sanasi mukaan,

vaikka emme tiedä, mihin se johtaa.

Herra, niin helposti katsomme

vain itseemme ja puutteisiimme.

Opeta meitä katsomaan yksin sinuun.

Syvennä meissä luottamus siihen,

että sinä viet meidät läpi pimeyden

ja vaikeuksien.

Tätä rukoilemme sinun nimessäsi. 

Rukous kirkkovuosikalenterista.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Ari-Pekka Met-
so, urkuri Henna-Mari Sivula 
ja kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki. Oulun Laulu, johtaa Kristi-
an Heberg. 
Messu su 30.10. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 30.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Johan-
na Rantala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 30.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 30.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Johanna Rantala, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 30.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. Partiolippukun-
ta Kelopojat paistaa vohve-
leita ja tarjoilee kirkkokahvit.
Messu su 30.10. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kirk-
kokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu Tuiran kirkossa 30.10. 
klo 10. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, saarna Matti Nuora-
la, kanttorina Laura Kumpu-
la. Herännäisnuorten kuoro, 
johtaa Juho Kumpula. He-
rättäjän kirkkopyhä ja seu-
rat messun jälkeen. Radioin-
ti Radio Dei.
Messu su 30.10. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Tommi Hekkala. Kirkko-
kahvit.
Edellisen käsikirjan mukai-
nen Messu su 30.10. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Katri Sippola. Pate-
niemen eläkeläisten Virike-
kuoro, Martti Kilvelä. Kirk-
kokahvit.
Messu su 30.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Laura Kumpula. Kirkko-
kahvit.
Iltamessu su 30.10. klo 17 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Tapio Pokka, Säde Pok-
ka vastaa musiikista. Messun 
jälkeen lähetystilaisuus, Lea 
Lukka Japanin lähetyksestä.
Iltamessu su 30.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 2.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 3.11. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Raija Yr-
jölä ja Aino-Liisa Ilkko, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.

Oulujoen seurakunta
Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 30.10. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa ke-
hitysvammaistyön pastori Eli-
na Hyvönen, avustavat Anne 
Kellokumpu, Kaisa Jaakkola 
ja Ilkka Mäkinen. Kanttorina 
Taina Voutilainen. Oulujoen 
seurakunnan lapsikuoro. 
Messu su 30.10. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.

YliKiiminKi
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Jenni Rauta-
koski. Kirkkokahvit.

Yli-ii
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raija Tyni.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Sirpa Miettunen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Haukipudas
Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Eeva Merta-
niemi, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä. Jokikylän ry:n lauluryh-
mä. Jokikylän ry:n kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit. 

Kempele
Messu su 30.10. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Anu Ojala, avus-
taa Vesa Äärelä ja Arvo Yr-
jölä, kanttorina Ulla Metsän-
heimo. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netistä: 
www.evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, saarnaa Raimo Salo-
nen, avustaa Erja Haho, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.  
Messun jälkeen kappalai-
nen Raimo Salosen eläkkeel-
le lähtöjuhla seurakuntakes-
kuksessa.

liminka
Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pieskä, 
avustaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Hanna Korri. 

lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Juha Pöykkö. Pyhäkoulu 
sakastissa saarnan aikana. 

muhos
Messu su 30.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Os-
si Kajava, Eläkeliiton laulu-
ryhmä johtajana Eila Ok-
sa. Maaseutuväen/tuottaji-
en kirkkopyhä, messun jäl-
keen kirkkokahvit seurakun-
tatalossa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sirpa Miettunen, kantto-
rina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTilä
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 19 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.

PiiPPOla
Messu 30.10. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.

PulKKila
Messu su 30.10. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarnaa Eliina Hei-
nonen Kansan Raamattuseu-
rasta. Kanttorina Arja Leino-
nen. Vakkaset-kuoro. Kirkko-
kahvit ja päivätilaisuus seura-
kuntatalossa.

PYHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä.

RanTSila
Messu su 30.10. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen. Rantsilan syöpäker-
hon kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Taneli Setälä.

TemmeS
Messu su 30.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Taneli Setälä.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 27.10. klo 
14, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Aamupiiri la 29.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 29.10. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
30.10. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
31.10. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 1.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 1.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Hartaus ke 2.11. klo 14, Aurin-
kokoti. Tiina Kinnunen, HPE.
Hartaus ke 2.11. klo 15, Seni-
oritalo. Tiina Kinnunen, HPE.
Raamattupiiri ke 2.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 2.11. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.11. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järj. Oulun NNKY, 
Sinapinsiemen ry ja tuomio-
kirkkoseurakunta.
Raamattupiiri to 3.11. klo 
14, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 3.11. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Vetä-
jänä Sirpa Heinonen.
Ompeluseurat to 3.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 27.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 27.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 1.11. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
2.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 3.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
3.11. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.11. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 27.10. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Herättäjän päivä su 30.10. 
klo 10, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus s.17.
Miestenpiiri ti 1.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustetaan.
Raamattupiiri to 27.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sumppu.
Raamattupiiri ti 1.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 3.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sumppu.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.10. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.11. klo 19–21, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Korvakuulolla, sukelluk-
sia klassisen musiikin maail-
maan. Ke 2.11. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Kaksin – Rakkausrunojen ilta 
su 6.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Miehelläkin tunteet on! -ru-
notapahtuma su 13.11. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Runotapahtuma yhteistyös-
sä seurakunnan diakoniatyön 
kanssa.

Yli-ii
Aikuisten laulukerho ke 
2.11. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Anja ja Toivo Hyyry-
läinen. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 31.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Juttutupa ti 1.11. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-
lan ja yhdessäoloa. Mukana 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja vapaaehtoisia.

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. 
Diakoniapiiri ma 31.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinul-
le, joka olet kiinnostunut lä-
himmäisen auttamisesta.
Seurakuntakerho ma 31.10. 
klo 13.30, Caritas-Koti. Ikäih-
misille suunnattu keskustelu-
ryhmä. Hartaus. Päiväkahvit.
Ystävänkamari ti 1.11. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. Va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
1.11. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Sinulle, jo-
ka haluat toimia seurakun-
nassa erilaisissa vapaaehtois-
työtehtävissä. 
Seurakuntakerho ti 1.11. klo 
14–15.30, Höyhtyän palve-
lukeskus. Mummonkamma-
ri. Talon asukkaille ja lähi-
alueen ikäihmisille suunnat-
tu keskusteluryhmä. Hartaus.
Päiväkahvit.
Hyvinvointipäivä Kaukovai-
nion kappelilla to 3.11. klo 
11–15, Kaukovainion kappe-
li. Ks. ilmoitus s. 16. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-

enot oulussa 27.10.–3.11.2011
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin 27.10. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Koti-
ruokaa, hinta 2 €. Lisätieto-
ja diakoni Sami Riipinen, p. 
040 5747 149.
Työttömien ateria pe 28.10. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 31.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092
Juttutupa ma 31.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Mukana diakoni Sami Riipi-
nen.
Luentosarja Tuirassa ma 
31.10. klo 18–20, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa kaikille avoi-
meen luentotilauuteen, joka 
on suunnattu nuorille ja työ-
ikäisille aikuisille. Illan tee-
mana on "Selvästi arjessa". 
Luennoitsijana Oulun seu-
rakuntayhtymän päihde- ja 
kriminaalityöstä vastaava 
diakoniatyöntekijä Tellervo 
Kianto.
Pateniemen diakoniapiiri 
pe 11.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Huom. poikkeava ai-
ka. Lisätietoja antaa diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 30.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Oulun tuomio-
rovastikunnan kehitysvam-
maisten kirkkopyhä. Messun 
toimittaa pastori Elina Hyvö-
nen, avustaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Taina Voutilainen, 
Oulujoen lapsikuoro esiintyy 
Anna Haanpää-Vesenterän 
johdolla.
Musari ma 31.10. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainottei-
nen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille
Varttuneiden porinapiiri 
ti 1.11. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 1.11. klo 
17, Heinäpään seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille.
Olkkari-ilta nuorille aikuisil-
le (18–40-v.) ke 2.11. klo 17, 
Pysäkki, Öbergin talo. 

KUULOVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 3.11. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 
Pyhäinpäivän ehtoolliskirk-
ko to 3.11. klo 16, Palvelukes-
kus Runola.  

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. 

näköpiiri ti 1.11. klo 13, Cari-
tas-koti, Caritas-sali. Vieraa-
na Kaisu Rundelin kaupungin 
vammaispalveluista. Aiheena 
matkapalvelut. Opasystävä 
vastassa klo 12.30 alkaen Ca-
ritas-kodin pihalla pääoven 
läheisyydessä. 
 
PäIHDETYö
naistenryhmä pe 28.10. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 31.10. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 

lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetyssoppi – kahvila ja 
myyjäiset to 27.10. klo 10–14, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 16.
Lähetystovi pe 28.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Matkakertomus Namibias-
ta, Paula Rosbacka.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 27.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Satu Saarinen.
Lähetyspiiri to 3.11. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Markku Palosaari.
 
Karjasillan seurakunta
Perinteiset seppeletalkoot 
ja seppelemyynti Ks. ilmoi-

tus s. 16.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
1.11. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Vastuuhenkilöinä El-
vi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 1.11. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään omia käsitöitä ja 
myyntiin meneviä tuotteita 
yhdessä kahvikupin äärelle. 
Kokeillaan uusia tekniikoita 
ja neuvotaan toisille vanhoja 
taitoja. Olet käsitöissä vanha 
taitaja tai uusi aloittelija tai 
muuten seuran puutteessa, 
tule rohkeasti mukaan. Lap-
set aikuisten kanssa ovat ter-
vetulleita leikkimään Perhe-
tupaan samaan aikaan. Kah-
vilan tuotto käytetään lähe-
tystyön hyväksi.
Lähetyspiiri ma 31.10. klo 14, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
2.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävän kamari. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
31.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 31.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YliKiiminKi
Piispankammari pe 28.10., 
Ylikiimingin asukastupa. Lä-

hetyksen kirpputori kahvila 
avoinna perjantaisin klo 11–14.

Yli-ii
Lähetysilta ke 2.11. klo 18, 
Elina Maalismaan koti. 

lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Isä-lapsi-parkki ma 31.10. klo 
17, Mellenius-talo. Tarkoitet-
tu alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän isilleen. Illois-
sa ei ole suunniteltua ohjel-
maa, vaan vapaata yhdessä-
oloa. Isä-lapsi-parkit järjeste-
tään yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. Ohjaajina Ka-
ri Rekilä, Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela. 

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

nuoret

Karjasillan seurakunta
Isoskoulutus II ti 1.11. klo 17–
18.30, Karjasillan kirkko. 

Pieksämäkinen Triangeli-yhtye 
konsertoi Oulussa pyhäinpäivä-
nä 5. marraskuuta. Oulun ev.-lut. 
seurakuntien järjestämä ilmais-

konsertti alkaa kello 14 Oulun mu-
siikkikeskuksen Tulindbergin salissa, 
osoitteessa Lintulammentie 1-3. 

Mukaan voi tulla koko perheen voi-
min. Triangelin musiikki sopii kaiken-
ikäisten kuultavaksi, mutta erityisesti 
bändi soittaa varhaisnuorille suunnat-
tua musiikkia. 

Triangelin tuotannosta vastaa Pekka 
Kosonen, joka on toiminut laulunteki-
jänä jo 15 vuotta. Kososen lauluissa on 
selkeä kasvatuskristillinen luonne, mi-
kä johtuu hänen elämänkatsomukses-
taan ja työstään kirkon nuorisotyönoh-
jaajana. 

Musiikillisesti Triangeli kyntää tyy-
lilajien ristiaallokossa ottaen vaikut-
teita niin kansanmusiikista, laulelmis-
ta kuin kantrista, folkista ja rock-mu-
siikista.

Laulujen tekstit pureutuvat vahvasti 
niihin kysymyksiin, joita varhaisnuoret 
elämässään kohtaavat ja ymmärryksel-
lään pohtivat. 

Konsertti on osa koko viikonvaih-
teen mittaista Oulugospel-festivaalia. 

Tapahtuman ohjelma löytyy osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.fi/ou-
lugospel. 

 Lisätietoja antaa: Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien nuorisomuusikko Esa Rättyä 
p. 040 574 7125, esa.rattya@evl.fi. 

Triangeli laulaa varhaisnuorista

I lm o Hä k k in e n
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enot oulussa 27.10.–3.11.2011
Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 2.11. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pientä 
purtavaa. 
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 3.11. klo 17 Tui-
ran kirkko. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 28.10. klo 19, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s.18. 

OPiSKelijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 29.10. klo 
18.30, Öbergin talo. Tien kul-
kijoita Japanissa, Lea Lukka.
3K ilta ma 31.10. klo 18.30. 
Jonne Pirkola: Elävän veden 
lähde.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 2.11. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläiskerho to 3.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
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-
lija, kun haluat puhua sinul-
le tärkeistä asioista tai kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten pyhäinpäivävii-
konmessu to 3.11. klo 13, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Seniorien laulupiirin ret-
ki Pudasjärvelle ke 23.11. klo 
10–16. Lähde mukaan Tuiran 
seurakunnan seniorien lau-
lupiirin retkelle Pudasjärvel-
le keskiviikkona 23.11. Mat-
kalla ruokailemme Juustolas-
sa ja vietämme lauluhetken 
Pudasjärven laulupiiriläisten 
kanssa. Retken hinta 20 € si-
sältää kyydin, ruokailun ja 
kahvin. Maksu kerätään lin-
ja-autossa. Takaisin Oulussa 
olemme n. klo 16. Ilmoittau-
tumiset 16.11. mennessä Pau-
la Kyllöselle, p. 040 7235 880. 
Linja-auton reitti: klo 10 Tui-
ran kirkko, klo 10.15 Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu senio-
rien laulupiiriin. Lisätietoja 
diakonissa Päivi Moilaselta 
p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 27.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.  
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Kerhossa mukana 
pastori Pasi Kurikka ja diako-
ni Heli Mattila.
 

Pyhäinpäivänä 
hiljennytään 

muistamaan vainajia

Lauantaina 5. marraskuuta vietetään pyhäin-
päivää. Oulun seurakunnissa on mahdollisuus 
muistaa vainajia osallistumalla kirkkohetkiin 
tai viemällä haudalle kynttilöitä.

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelukset järjestetään 
Karjasillan kirkossa, Oulujoen kirkossa, Tuiran kir-
kossa ja Ylikiimingin kirkossa kello 18. Oulun tuo-
miokirkossa alkaa pyhäinpäivän vesper kello 17 ja In-
tiön siunauskappelissa pyhäinpäivän hartaus kello 15.

Tuomiokirkossa esitetään Requiem eli Sielunmes-
su kello 20 alkaen ja Oulugospel-festivaali soi eri puo-
lilla kaupunkia. Requiemin esittää viidestä kuoros-
ta koottu suurkuoro orkesterinaan Pohjan Sotilas-
soittokunta. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 10 eu-
roa. Oulugospel-festivaalin ohjelma löytyy osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Pyhäinpäivän tapahtumiin on mahdollista osal-
listua myös virtuaalikirkon välityksellä osoitteessa 
virtuaalikirkko.fi. 

Haudoille vietäviä perinteisiä seppeleitä voi ostaa 
torstaina 3. marraskuuta Lähetyssopessa kello 10–14 
ja Kaukovainion kappelilla kello 16–19. Perjantai-
na 4. marraskuuta seppeleitä myydään Siivessä kel-
lo 10–14. Seppeleistä saatavat tuotot menevät lähe-
tystyön hyväksi.

w w w.sxc . hu

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Oulun tuomiokirkon kryptassa  
(käynti kirkon takaa Isokadun puolelta)                                     
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Karjasillan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
Tuiran kirkko, Myllytie 5  
(käynti kirkkoherranviraston ovesta)

OULUJOEN SEURAKUNTA
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2
Yli-Iin seurakuntatalo, Elatuspellontie 4, Yli-Ii
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5, Ylikiiminki

Vuonna 1997 tai aikaisemmin syntyneet!

ilmoittautuminen

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu  
netissä 21.10. – 6.11.2011 osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. Niillä, joilla 
ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, 
voivat käydä ilmoittautumassa henkilökohtai-
sesti omassa seurakunnassa alla olevissa osoit-
teissa torstaina 3.11. klo 15–18. 
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee il-
moittautua, koska kaikille rippikoulun käyville 
on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana. 

Lähetyssoppi - kahvila ja myyjäiset 
torstaina 27.10. klo 10–14 Elohuoneella.

Klo 12 ohjelmatuokio, jossa mukana Jokimiehen pa-
riskunta. Tuoreita leivonnaisia, kotitekoisia hilloja ja 
mehuja, käsitöitä, arpoja yms. Tuotto Oulun ev.lut. 
seurakuntien lähetystyölle Suomen Lähetysseuran 
kautta. Tervetuloa kahville, ostoksille, lahjoittajaksi 
ja mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Perinteiset seppeletalkoot  
31.10. klo 9–16, ti 1.11. klo 9–20 ja ke klo 9–16 

Kaukovainion kappelissa. 

Huomaa tiistain aika, jolloin seppeleitä on 
mahdollisuus tehdä myös illalla. Tule opettelemaan 

seppeleentekoa mukavaan talkoojoukkoon 
– valmiit seppeleet myymme lähetystyön 

tukemiseksi. Talkoopäivinä tekijöille tarjotaan 
lounas ja kahvit. 

Seppelemyynti 
Torstaina 3.11. klo 10–14 Lähetyssopessa ja 
klo 16–19 Kaukovainion kappelin aulassa. 

Perjantaina 4.11. klo 10–14 Siivessä.
 

Lisätietoja talkoista ja seppelemyynnistä 
lähetyssihteeri Paula Rosbackalta, p. 040 5752 714.

Hyvinvointipäivä 
torstaina 3.11. klo 11–15 Kaukovainion kappelilla. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä diakonia-amk:n opis-
kelijaryhmän sekä Karjasillan seurakunnan diakonia-
työntekijöiden kanssa. Hyvinvointipäivän aikana kuul-
laan opiskelijoiden esityksiä ja kappelilla voi tutustua 
opiskelijoiden toteuttamaan posterinäyttelyyn. Lisäksi 
opiskelijat tekevät asiakkaille erilaisia terveysmittauksia 
(pituus, paino ja painoindeksi, verenpaine, verensokeri, 
vyötärönympärys) sekä ohjaavat asiakkaita internetissä 
oleviin hyvinvointi-  ja elämäntapa peleihin ja testeihin. 

Luontopyhis 
sunnuntaisin klo 15 Karjasillan kirkolla.

Luontopyhiksessä hiljennymme yhdessä, tutkimme 
luontoa, kasveja ja eläimiä monin tavoin. Lisäksi välillä 
askartelemme, leikimme ja laulamme.
Välillä olemme  sisätiloissa, mutta paljon myös ulkona 
säidenkin mukaan. Retkeilemme paljon myös lähiym-
päristössä sekä välillä kauempanakin porukalla. Terve-
tuloa lasten kanssa perheenä yhdessä luonnon asioi-
den äärelle. Isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. 

Lisätietoja Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109,
mari.jaaskelainen@evl.fi

Karjasillan seurakunta/ lapsi- ja perhetyö/ pyhäkoulutyö

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 2.11. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 3.11. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. Yhteiskuljetus vierai-
lulle Hintan kerhoon lähtee 
klo 11.30 Sanginsuun seura-
kuntakodilta.
Eläkeläisten kerho ma 31.10. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YliKiiminKi
Laulukerho to 3.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Yhteislaulua ja muuta mu-
siikkiin liittyvää toimintaa.
Eläkeläistenkerho ti 1.11. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokka-
laisille 25.–27.11. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskukses-
sa. Leiri on Karjasillan ja Ou-
lun tuomiokirkko-seurakun-
nan yhteinen lasten leiri. Siel-
lä leikitään, askarrellaan, ul-
koillaan ja hiljennytään hy-
vässä seurassa. Leirille ote-
taan 20 lasta. Etusijalla ovat 
Karjasillan ja Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan alueella 
asuvat. Leirin hinta on 30 €, 
joka sisältää täysihoidon, oh-
jelman ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset 11.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo kautta. Lisätietoja Atte 

Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi ja Ma-
ri Tuokkola, p. 050 5249 779, 
mari.tuokkola@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Ensileiri 10.12.–11.12, Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kus. Leiri on tarkoitettu 
1.–2.-luokkalaisille ensim-
mäistä kertaa leireileville. 
Etusijalla ovat Tuiran seura-
kuntalaiset. Mukaan mah-
tuu 20 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautu-
minen päättyy 24.11. Leirillä 
leikitään, lauletaan, askarrel-
laan, hiljennytään ja opetel-
laan leirielämää. Lisätietoja: 
Sanna Tervo, p. 040 7451 469 
/ sanna.tervo@evl.fi Matti Ke-
tola, p. 040 5747 069 / matti.
ketola@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Adventtileiri 1.–6.-luokkalai-
sille 25.–27.11. Rokuan leiri-
keskuksessa.Ks. ilmoitus s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

muut menot
äitiryhmä to 20.10. klo 18, 
Vanhanpappilan kivijalka.  
Ks. ilmoitus s. 17.
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 27.10. ja to 
3.11. klo 18, Elohuone. Alfa-
kurssi on mahdollisuus kenel-
le tahansa tutustua kristinus-
koon mukavalla ja rennolla 
tavalla. Se on paikka, jonne 
on helppo tulla, kysyä kysy-
myksiä, tutkia erilaisia aihei-
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"Joulun Salaisuus odottaa Sinua"
Rokuan adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille 25.–27.11.

Leirin ohjelmassa mm. maukasta ruokaa, mukavaa yh-
dessä tekemistä, mäenlaskua, joululahjojen valmistele-
mista ja salaisuuden löytämistä. Leirin hinta 30 € / leiri-
läinen (sisarale 25%), joka kattaa matkat, majoituksen, 
ruokailut, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen (Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenet). Leirille mahtuu 20 leiri-
läistä, joille lähetetään leirikirje n. kahta viikkoa ennen 
leiriä. Ilmoittautumiset ma 7.11 klo 17 mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340 (arkisin 
klo 9–16). Lisätietoja nuorisotyönohjaajalta Sirpa Kar-
jalaiselta, p. 040 718 6925 tai s-postilla
sirpa.karjalainen@evl.fi.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus

torstaina 3.11. klo 19
katolisessa kirkossa

Liisantie 2.

Toimittaa isä Dombosco Thomas 
ja ekumeeninen työryhmä.

Kirkkokahvit.

Syyssalonki 
sunnuntaina 30.10. klo 15 Vanhassa pappilassa. 

Iltapäivä pappilassa päättää Vastuuviikon, jonka tee-
mana on uskonnonvapaus. Ohjelmassa Leinikit-kuo-
ro, jota johtaa Raili Vihertie, runohetki Elämän vivah-
teita, sekä pastori Mika Pouken puheenvuoro aihees-
ta Vapauteen vapautetut. Kahvitarjoilu. Tuotto Itä-
Afrikan nälänhädästä kärsiville.

Herättäjän päivä 
sunnuntaina 30.10. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Klo 10 messu,  toimittaa Pasi Kurikka, saarnaa 
Matti Nuorala. Seurakuntasalissa tarjoilua. 
Klo 12 seurat, hiippakuntadekaani Niilo Pesonen 
kertoilee Mauno Rosendahlista, Esko Laukkanen 
veisauttaa Siionin kiitosvirsiä, mukana myös 
Nuorala ja Kurikka. 

Eläkeläisten 
pyhäinpäiväviikonmessu 

torstaina 3.11. klo 13 Tuiran kirkossa. 
Linja-autoreitti ja aikataulu: 11.35 Pyhän 
Luukkaan kappeli - Kaitoväylä - Raitotie 11.55 
Pateniemen kirkko 12.00 Palokan palvelukeskus 
12.10 Rajakylän seurakuntakoti 12.15 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki 12.20 Koskelan 
palvelukeskus 12.30 Pyhän Tuomaan kirkko 
12.35 Metsolan kartano 12.40 Mäntykoti ja 
Tuirankartano 12.45 Tuiran palvelukeskus 
Tuiran kirkko

Kaksin – 
Rakkausrunojen ilta

sunnuntaina 6.11. klo 18 Kastellin kirkossa.

Runot kertovat rakkaudesta, laulut kertovat 
rakkaudesta. Tervetuloa kuuntelemaan.

OuluGospel-oheisohjelma.

Rakkauslaulujen ilta
keskiviikkona 9.11. klo 18 Kaukovainion kappelissa.

Tilaisuudessa Mikko Salmi laulaa ja laulattaa 
rakkauslauluja, Satu Kreivi-Palosaari ja Pia-Riitta 

Korvenheimo lausuvat rakkausrunoja. 
Mukana myös Konsonanssi-kuoro.

Klo 19 Neil Hardwickin rakkausaiheinen elokuva. 
Tilaisuudessa iltapala. 

Lastenhoito järjestetty leikki-ikäisille.

Korvakuulolla - Sukelluksia klassisen 
musiikin maailmaan
keskiviikkona 2.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Tänään barokkia ja Vivaldia. Mukana menossa 
Heikki Karppinen ja Juha Vähäkangas. 

Frigyes Hidasin Requiem 

lauantaina 5.11. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Esityskokoonpano koostuu neljästä 
Oulun seurakuntien kuorosta ja Oamk:n 
kamarikuorosta. Oulun seurakuntien kuorot 
ovat Oulun Katedraali-kuoro, Cantio Laudis, 
Gaudiate-kuoro sekä Sekakuoro Tuike. 
Orkesterina on Pohjan Sotilassoittokunta. 
Teoksen johtaa mus. kapteeni Jaakko Nurila. 
Solisteina laulavat: Sari Hourula sopraano, 
Sirkka Rautakoski altto, Tero Ylönen tenori, 
Markku Liukkonen, basso. Vapaa pääsy. Ohjelma 
10 euroa. Requiem on katsottavissa suorana 
lähetyksenä ja myöhemmin arkistosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkia
kirkoissa

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

Pateniemen perhekerho 
keskiviikkona 2.11. klo 9.30 Pateniemen kirkossa. 

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jos-
sa hiljennytään, kahvitellaan, tutustellaan, jutustellaan, 
lauletaan, leikitään ja askarrellaan yhdessä. 

äitiryhmä 
keskiviikkona 3.11. klo 18 
erityisnuorisotyöntiloissa, Isokatu 17. 

Kaikenikäisten äitien oma ryhmä kokoontuu joka 
toinen torstai. Luvassa mukavaa yhdessäoloa, kes-
kustelua ja hiljentymistä sanan äärellä. Marras - jou-
lukuussa kokoonnumme Heinätorin seurakuntata-
lolla joulupajojen merkeissä (24.11 klo 18 ja 1.12 klo 
18). Viimeisen kerran kokoonnumme Intiön seura-
kuntakodilla 8.12 klo 18. Lisätietoja Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779 mari.tuokkola@evl.fi, tai Mari Flink, 
p. 050 5649 070, mari.flink@evl.fi.

naiset kirkolla 
to 27.10. klo. 18, Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tuu juttelemaan ja kuulemaan naistenjuttuja  
kahvikupposen äärellä. 

ta ja etsiä vastauksia yhdessä.
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.
Kivi-ja tiffanylasikerho ti 
1.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 1.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Silmukka ke 2.11. klo 13, Van-
ha pappila. Iltapäivä, jolloin 
tehdään käsitöitä itselle tai 
hyvään tarkoitukseen, saa 
neuvoja käsitöiden tekemi-
seen esim. sukan kutomiseen, 
jutellaan, ollaan yhdessä.
Johanneksen evankeliumi 

tutuksi ke 2.11. klo 18, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Mi-
nä olen -vertaukset. Kappa-
lainen Ilkka Mäkinen. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun.
äitiryhmä to 3.11. klo 18. Ks. 
ilmoitus s. 17.
Pyhä Tanssi to 10.11. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Tule 
ja anna Pyhän tanssin, liikku-
misen ilon ja rukouksen liik-
keen koskettaa Sinua! Aiem-
paa tanssikokemusta ei tar-
vita. Ohjaajana Sanna Virk-
kunen ja Satu Saarinen. 

Kansainvälisyys
naisten Pankin aamukahvit 
pe 28.10. klo 7.30–8.30, Kah-
vila Mazarine, Hallituskatu 
21. Naisten Pankin toimin-
nasta kiinnostuneille oma-
kustanteiset aamukahvit. 

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

KOULUTUSPÄIVÄ 
La 12.11. Karjasillan kirkossa (Nokelant.39): 

SEURAKUNTA RUKOILEE 

OHJELMA klo 10-17.30 (tauoilla tarjoilua): 

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  
(kirjallisen koulutusmateriaalin ja tarjoilujen vuoksi): 
- 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!  
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enot oulussa 27.10.–3.11.2011M

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: Jesse Topi-
as Partanen, Kerttu Elviira 
Sarkkinen.
Karjasilta: Linda Anna Eli-
sabeth Helppi, Urho Eeme-
li Luoma, Amanda Kristiina 
Pihlaja, Eemil Benjamin Pii-
roinen, Julius Janne Sakari 
Puumalainen, Simeoni Olavi 
Savilaakso, Veikko Veli Antti 
Toiviainen.
Tuira: Hilma Elsa Ilona Ailo-
vuo, Inkeri Elisa Försti, Hugo 
Veijo Olavi Järvinen, Eino Ti-
mo Keränen, Aatu Jan Juha-
ni Leinonen, Maire Annikki 
Leiviskä, Neea Katariina Le-
pistö, Tiitus William Lohi, 
Vili Matias Mannermaa, Es-
si Minja Katariina Pakonen, 
Aino Lilja Emilia Pohjanen, 
Jere Topias Posio, Ronja Ilta 
Orvokki Päkkilä, Emilia Ella-
Maria Rousu, Leo Onni Pat-
rik Salmi, Peetu Ensio Tuis-
ku, Eeva Rebekka Tuovinen, 
Aava Minea Tölli, Konsta 
Aaro Antero Väisänen, Bea-
ta Maj Väyrynen.
Oulujoki: Leo Väinö Mika-
el Lumijärvi, Eetu Johannes 
Antero Ponto, Roni Reijo 
Antero Tihinen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Teemu Ville 
Jaakko Karvonen ja Maija 
Emilia Laurila. 

Elämän polku

Karjasilta: Juho Tapani Ha-
vana ja Riikka Elina Virta-
nen.
Tuira: Lauri Matias Lehto 
ja Miia Emilia Sassi, Jarmo 
Henrik Pehkonen ja Sonja 
Anniina Ländén.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Liisa Kaarina 
Riihimaa s. Tyhtilä 74.
Karjasilta: Toivo Nesto-
ri Gabriel Leander 96, Tuu-
la Anneli Räinä s. Haveri-
nen 52.
Tuira: Laila Inkeri Koivuvaa-
ra s. Pihlaja 70, Iida Katarii-
na Kurtti s. Ojala 99, Ari Ju-
hani Leinonen 46, Helvi An-
nikki Ojala s. Lampela 80, 
Laila Ester Mirjam Pyykkö 
87, Sisko Sinikka Suhonen 
s. Männikkö 79, Oiva Olavi 
Tallqvist 86.
Oulujoki: Elsa Maria Holap-
pa s. Kumpuniemi 86, Mai-
ja-Liisa Laukka 55, Elsa Elii-
na Louhela s. Pälsynaho 
65. 

Cross Cafe 
perjantaina 28.10. klo 19–0.30 Elohuoneella. 

Nuorten aikuisten kristillinen kahvila tarjoilee elä-
vää musiikkia, evankeliumia ja elämyksiä rennos-
sa seurassa. TaivasKlubi-illat tuovat evankeliumin 
eteen vierailevien artistien ja esiintyjien voimin. 
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta tehtävää työtä. Tarkempi ohjelma löytyy 
osoitteesta www.elossa.fi.

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.

Ilmaisutaidon kerho 
torstaina 27.10. klo 18 Öbergin talossa. 
Ilmaisutaidon kerho on tarkoitettu 
3.–6.-luokkalaisille lapsille. Kerhossa teemme 
erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia. Myöhemmin 
teemme myös näytelmän.

Kokkikerho 

tiistaina 1.11. klo 17 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Kokkikerho kokoontuu tiistaisin opettelemaan 
kokkauksen saloja. Kerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille lapsille, jota pitävät viimeisen 
vuoden kokkiopiskelijat.    
Lisätietoja Mari Tuokkolalta,    
mari.tuokkola@evl.fi, p. 050 5249 779.

Nuoriso 
kokoontuu



19   Nro 35    27.10.–3.11.2011

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 jatkuvat nor-
maalisti syysloman jälkeen.
Perhekerho lomailee syyslo-
maviikon 43, seuraavan ker-
ran to 3.11. klo 10 srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
30.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttorina 
Juha Pöykkö. 
Metsähanhet kokoontuvat ti 
1.11. klo 15 srk-talolla.
Raamattupiiri ti 1.11. klo 
18.30 srk-talolla.
Kokkikerho A ke 2.11. klo 14 
kerhohuoneella. 
Kuoroharjoitukset ke 2.11. 
klo 18.30 srk-talolla. Tule mu-
kaan laulamaan!
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9–12 kerhohuoneella, 
3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma–
to) Silja p. 043 2111 916. Ei 
syyslomaviikolla.

Ystävyyden talo seuraavan 
kerran viikolla 45 pe 11.11.
Jouluseiminäyttely kirjas-
tolla marraskuun aikana. 
Kannattaa käydä tutustu-
massa. Järjestäjä eläkeliitto.
Tulossa: Vapaaehtoisten yh-
teinen ilta ti 8.11. klo 18 srk-
talolla. Mietitään yhdessä 
loppuvuoden toimintaa.
Diakonia: Suuri kiitos kaikille 
joulun lapsen puolesta! 
Ry:n toimintaa: Su 30.10. klo 
12 pyhäkoulu I Markku Ki-
viahde II Heinänen ja III Ve-
sa Hintsala. Ti 1.11. klo 18,30 
Rippikoulun kodinilta ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18,30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 2.11. klo 19 ompeluseurat 
S & E Hirvasniemellä.

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 
30.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Sirpa Miettunen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 
Raamattu- ja rukousilta ti 
1.11. klo 18 Salli ja Kalle Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.
Päiväpiiri ke 2.11. klo 13 Saa-
renkartanossa.

Kaverikerho to 3.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa.
Kirkkokuoro to 3.11. klo 
18.30.
Kuollut: Martti Einari Kreki-
lä, 85.

A ar o Ku k ko h ov i

Tarvitsetko kirkkokyytiä, 
tai voitko tarjota kirkkokyytiä? 

Keräämme kirkkokyytilistaa – pyrimme järjestämään 
kyytejä kirkkoon kerran kuukaudessa. Jos tarvitset 
kyytiä tai voit tarjota kyytiä kirkkoon, ota yhteys Mar-
ja Rantasuomelaan, p. 040 7430 382. Seuraava kirkko-
kyyti olisi tarjolla lauantaina 5.11. klo 10 alkavaan py-
häinpäivän jumalanpalvelukseen. 

Lähetystyö on iloinen asia
Muhoksella 
järjestettiin 
viime lauantaina 
rippikoululaisille ja 
isoskoulutettaville 
elämyksellinen 
koulutuspäivä 
lähetystyöstä. Päivä 
huipentui Jakaranda-
yhtyeen konserttiin.

Rippikouluun kuu-
luu yleensä pari tun-
tia opetusta lähe-
tystyöstä. Muhok-

sen seurakunnassa nuoril-
le päätettiin tarjota paljon 
tuhdimpi tietopaketti lä-
hestystyöstä. 

Idea koulutuspäiväs-
tä lähti liikkeelle vuosi sit-
ten, kun Jakaranda-yhty-
een konsertti Muhoksella 
varmistui. Nuorisotyönoh-
jaajat innostuivat ajatukses-
ta, että paikalle voisi tuoda 
myös rippikoululaisia.

– Siitä lähti muodostu-
maan suurempi kokonai-
suus, jossa oli päämäärä-

nä tuoda esille lähetystyön 
laaja-alaisuus. Lähetystyö 
on iloinen asia ja sitä viestiä 
halusimme välittää nuoril-
le, kertoi Muhoksen seura-
kunnan lähetyssihteeri An-
ja Hämäläinen.

Tanssien 
ja laulaen
Koulutuspäiville saapui va-
jaa 90 nuorta. Ohjelman 
aloitti Marja Rantasuome-
la Hailuodon seurakunnas-
ta kertomalla kokemuksis-
taan Tasaus-matkasta Ne-

paliin. Rippikoulun opin-
tosuunnitelmaan kuuluvaa 
lähetystyön tietopakettia-
kaan ei unohdettu.

Teorian jälkeen siirryt-
tiin käytäntöön Afrikka-
aiheisilla työpajoilla. Tans-
sipajalla liikuttiin rytmien 
tahdissa ja musiikkipajalla 
otettiin tuntumaa rumpu-
jen soittoon. Lauluja har-
joiteltiin alkuperäisillä na-
mibialaisilla sanoilla. Mu-
siikin universaali kieli pu-
hutteli, sillä nuorten anta-
man palautteen mukaan 

laulamista olisi voinut olla 
enemmänkin.

Nuorilla 
on halua auttaa
Päivä päättyi Jakarandan 
konserttiin Koivu- ja Täh-
ti -kulttuurikeskuksessa. 
Nuorilta kerätyn palaut-
teen perusteella kokemus 
oli voittopuolisesti hyvä.  

– Tapahtumalla halut-
tiin herättää mielenkiin-
toa lähetystyötä kohtaan. 
Monella nuorella on aitoa 
halua auttaa. Esimerkik-

si kummitoiminta kiinnos-
taisi, mutta siihen osallistu-
akseen pitää olla 18-vuotta 
täyttänyt, sanoo Anja Hä-
mäläinen

– Vastaavan päivän jär-
jestäminen ensi vuonna on 
vielä avoinna, mutta koska 
palaute oli positiivista, sa-

mantyylistä tapahtumaa 
voi olla tulossa. Itselle tämä 
järjestäminen oli myös hy-
vin opettavaista, naurahtaa 
Hämäläinen. 

SaNNa TuruNEN

Ku va t :  A n ja  Hämä lä in e n

Jakaranda-yhtye esiintyi Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa.

Rippikoululaiset opettelivat afrikkalaisten tanssien alkeita.
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Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 30.10. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Mukana Juha Hilli, Kai Similä ja Paulus Pikkarainen. 
Musiikissa Jouko Annala ja Versot. Illan aiheena 

Maailman valo. Illan lopussa rukouspalvelu. 
Lämpimästi tervetuloa!

eurakunnissa tapahtuu 27.10.–3.11.2011S

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

Rukouspiiri to 27.10. ja to 
3.11.klo 18 Puttaan Tuvalla.
nuorten saunaillat to 27.10. 
klo 18–21 Isonniemen leiri-
keskuksessa. Yhdessäoloa, 
saunomista ja hiljentymistä. 
Seurakuntakerho ma 31.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 2.11. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa, vieraana Rai-
ja Päkkilä sekä to 3.11. klo 13 
srk-keskuksessa.  
Lähetyspiiri lähtee tutustu-
maan ti 1.11. lähetyspaja Sii-
peen ja Oulun taidemuse-
oon. Lähtö klo 12.30 Puttaan 
Tuvalta henkilöautoilla.
Raamattupiiri ke 2.11. ja ke 
9.11. klo 18 Puttaan 
Tuvalla.
Akkain sauna-
ilta ke 2.11. 
Vesi-Jatulis-
sa. Menem-
me uimaan 
/ vesikäve-
lemään klo 
17–18, jonka 
jälkeen yh-
dessäoloa tak-
kahuoneessa klo 
19.30 saakka. Kah-
vit nyyttäriperiaatteella, va-
paata jutustelua ja lopuksi 
rentoutus. Ilmoittaudu Mar-
jatalle, jos haluat lipun uima-
halliin (1€). Järj. Yhdessä Yh-
distys, Marjatta Kamula p. 
040 8184 838 ja Haukiputaan 
seurakunta diakoniatyö, dia-
konissa Heli Puuperä p. 040 
5898 362.
Ripari-illat rippikoululaisil-
le ke 2.11. klo 17 Martinnie-

men srk-kodilla ja Kellon srk-
kodilla. Ilta koostuu ohjatus-
ta osasta, ja sen jälkeen on 
mahdollisuus pelailla ja olla 
vapaasti yhdessä. Rippikoulu-

korttiin voi hakea mer-
kinnän enintään 2 

ripari-illasta.
Juttukahvila 

kaikenikäi-
sille to 3.11. 
klo 13 Mar-
tinniemen 
srk-kodil-
la, vieraana 

Raija Päkkilä. 
Rovastikun-

nallinen Ranta-
pohjan alueen kuu-

rojen leiripäivä su 27.11. 
Haukiputaalla. Aloitam-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Ystäväpalveluilta to 27.10. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Raamattutunti, Sairaus 
ja kärsimys Raamatun näkö-
kulmasta, Vesa Äärelä. Järj. 
Kempeleen srk ja SPR:n Kem-
peleen osasto.
Miesten piiri to 27.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Versot su 30.10. klo 15.30 kir-
kossa.
Yhteys – Että jaksaisin su 
30.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ilta Sanan, 
musiikin, yhdessä jakamisen 
ja ehtoollisen äärellä. Voit 
halutessasi tuoda pientä 
purtavaa yhteiseen pöytään. 
Lapsille pyhäkoulu. Mukana 
HouseBand.
Palveluryhmä ulkoilee Ho-
vilakodin asukkaiden kanssa 
ma 31.10. klo 13.30.
nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla. 
Ystävän tupa kokoontuu Pi-
rilän tuvassa ti 1.11. klo 10–
12. Tule mukaan ja ota ystä-
väsi myös. Toimintaa järjes-
tävät yhdessä kunta ja seu-
rakunta. Lisät. kotipalveluoh-
jaaja Helena Lehtosaari p. 050 
5700 980 tai diakonissa Leena 
Hintsala p. 040 7790 365.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke Kes-
kustan 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. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 2.11. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 3.11. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodin salissa. Vieraa-
na seurakunnan talousjohta-
ja Anneli Salo.
Kirkkokuoro ke 2.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Parisuhdetyön vapaaehtois-
ten tapaaminen 2.11. klo 18–
19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksella. Tervetuloa mukaan 
kaikki parisuhdetyöstä kiin-
nostuneet pariskunnat.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 2.11. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Oma Hetki- omaishoitajien 

keskusteluryhmä 3.11. klo 
12.30–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Vierailija Oulun 
seudun muistiyhdistys ry:stä. 
Tarvittaessa kuljetus Kirkon-
kylän srk-kodilta klo 12.15. 
Varttuneet to 3.11. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15–16 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.

me osallistumalla messuun 
Haukiputaan kirkossa klo 10 
(tulkki paikalla koko päivän), 
kirkon esittely, lounas klo 12 
Puttaan Tuvalla, askartelua, 
ulkoilua, kahvit ja päätös n. 
klo 15–16. Kulkeminen omin 
kyydein. Ilm. ruokavalioi-
neen Heli Puuperälle p. 040 
5898 362 viim. 21.11. 
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. 
Seurakunnassamme etsi-
tään ihmisiä vapaaehtois-
toimintaan: Puttaan Tuvan 
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). Kellon ja Wirkkulan 
perhekerhoja ei ole viikol-
la 44. 
Varhaisnuorten kerhot ei-
vät kokoonnu syyslomavii-
kolla (vko 43).
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkou-
lut su 30.10. klo 12 Tuome-
lalla, Myllysellä, Hiltusella ja 
J. Wathenilla, seurat 30.10. 

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. 

klo 16 Kultasimpussa sekä 
klo 17 kirkossa. Kello: julkai-
suompeluseurat pe 28.10. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
30.10. klo 12 Vesterbergillä 
ja Hirvasniemellä päiväkerho 
ma 31.10. klo 17.30 ry:llä. Jo-
kikylä: isojen ja pienten raa-
mattuluokka pe 28.10. klo 
17.30 ry:llä, jumalanpalvelus 

su 30.10 klo 10 kirkossa, Jo-
kikylän ry:n kirkkopyhä, lei-
riseurat su 30.10. klo 16 ry:llä. 
Kastettu: Jaakko Joonas Pie-
tilä, Linnea Anna Elina Vihe-
lä, Sanni Amanda Olivia Eero, 
Vilma Alisa Törmänen, Stella 
Ilona Pisilä.
Kuolleet: Johanna Margare-
ta Orava 92.

Muutamia paikkoja vapaana marraskuun 
Vapaaehtoisten peruskoulutus-ryhmässä.
Koulutus järjestetään Haukiputaalla yhteistyössä Va-
reskeskuksen kanssa.
Pikaiset ilmoittautumiset netissä www.vareskeskus.fi 
tai puhelimitse Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Soiva lohdutus -ilta
torstaina 3.11. klo 18.30 

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 

Mukana mm. runoilijarovasti Niilo Rauhala, sellisti 
Mikael Säily, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro ja 

seurakunnan lapsikuoro.
Runoja, musiikkia ja virsiä surusta ja toivosta.

w
w
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nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Rippikoulu: Vuoden 2012 
rippikoulujen info on ke 9.11. 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tulevalle rippikoulu-
laiselle lähetetään kirje loka-
kuussa. Lisätietoja: pia.rat-
tya@evl.fi.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12. Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut: su 30.10. klo 
12 Kokkokangas-Haapamaa: 

Alakärppä, Sadepisara 1. Lin-
nakangas: Kangas, Ritarinku-
ja 22. Keskusta-Ollila: Tolo-
nen, Teppolantie 212 Paituri: 
Mällinen, Hietaniementie 9 
Santamäki: Lampela, Kuovitie 
2. Seurat ja julkaisutilaisuus su 
30.10. klo 16 ry:llä, yhteinen il-
takylä. Murron rauhanyhdis-
tys: Seurat ja SRK:n julkaisu-
jen esittely su 30.10. klo 16. 
Kastetut: Viola Suoma Jo-
hanna Pekkala, Ami Eetu Jo-
hannes Kärkkäinen.
Kuollut: Eila Aino Helin-Ho-
lappa s. Helin, 79. Jorma Vil-
ho Imanuel Korkeakoski, 73.

Raamattuluentosarja 

USKO ja ARKI 
torstaisin ajalla 3.11.–24.11. klo 18.30–20 
Kirkonkylän srk-kodissa

Keskusteluja Jaakobin kirjeestä 
3.11. Kiusauksia ja koettelemuksia 1:1–27  

Pekka Rehumäki
10.11.  Usko jalkautuu arkeen  2:1–26   

Timo Riihimäki
17.11.  Kielenkantimet kuriin  3:1–4:10  

Vesa Äärelä
24.11. Vannomatta paras 4:11–5:20   

Pekka Rehumäki
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Isoskoulutusta uusille ja van-
hoille isoille ke 2.11. klo 18 
NuorisoNurkassa.
Partio: 24.–30.10. Koulujen 
syyslomalla ei ole partiotoi-
mintaa. Ke 2.11. Mafecafe 
Assistenteille ja vj-kadeteille 
Partiotoimistossa klo 17–18. 
EPK, eräpartiomerkin koulu-
tusilta 13-v. / 2011 ja sitä van-
hemmille Kotikololla klo 18–
19. To 3.11. Samoajailta. Pe 
4.11. Make päivystää Tupok-
sen Vanamossa klo 15–17. Li-
mingan seurakunta / Partio-

työ / markku.korhonen@evl.
fi, p. 044 7521 223. Partiotoi-
misto Limingan pappilan pi-
hassa olevassa entisessä na-
vetassa, yläkerrassa.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulut 
su 30.10. klo 11.30 ja seurat 
klo 14 sekä 17 ja 18.30 ry:llä. 
Rippikoulun kodinilta rippi-
kouluun meneville ja heidän 
vanhemmilleen ti 1.11. klo 
18.30 Lumijoen ry:llä.
Kastettu: Renne Heikki Vil-
jami Paavola, Eevi Matleena 
Riekki.

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!

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 
sununtaina 30.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pau-
li Niemelä, saarnaa Rai-
mo Salonen, avustaa Er-
ja Haho, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. 
Messun jälkeen kappa-
lainen Raimo Salosen 
eläkkeelle lähtöjuhla 
seurakuntakeskuksessa.

Pyhäkoulu su 30.10. klo 12 
kirkkopirtti
Juttunurkka ma 31.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 31.10. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 31.10. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuone.  
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 

31.10. klo 13–14,30 Kolamäen 
kerhohuoneella, Kivitie 1E. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ke 2.11. klo 13–14.30 Mon-
tin-salissa. Kuljetuspyynnöt 
ti klo 12 mennessä Erjalle, p. 
0400 775 164.
Raamattupiiri ke 2.11. klo 
18.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuone.
Raamattupiiri to 3.11. klo 10 
Lähimmäisen tuvalla.
naisten kasvuryhmä to 3.11. 
klo 14 on retkellä. Tieduste-
lut Seija Lomma, p. 040 5793 
247.
Eläkeläisten syysretki ti 
22.11. Rovaniemelle. Tutus-
tumme mm. Arktikumiin, 
Helmikammariin ja käymme 
Joulupukin maassa. Paluu-
matkalla voi tuliaisia hankkia 
Rieskapaikalta. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen perjantai-
hin 11.11. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247 tai Erjalle, p. 
0400 775 164.

Hartaus to 27.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lähetysvintti ma 31.10. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 1.11. klo 12 pappilan piha-
piirin "vintillä". Tehdään maa-
lauksia. Mukana vs. diakonis-
sa Marika Kamps ja psykologi 
Antti Korhonen.
Ystävärengas ti 1.11. klo 14 
srk-talolla.
Seurakuntakerho ke 2.11. klo 
12–13.30 srk-talolla. Askarrel-
laan jotain kivaa.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä
vs. diakonissa Marika Kamps 

p. 044 7521226, Tupos vs. dia-
koni Heini Karhumaa p. 044 
7521 227.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 2.11.
klo 17–18 ja Kirkkolaulajat klo 
18.30–21.30 srk-talolla.
Leikkipuistopyhä-
koulu ma 31.10. 
klo 10 Linnukan 
leikkipuistossa. 
Sateella tai
pakkasella (yli 
-12) tilaisuus pe-
rutaan.
Perhekerhot: Kir-
konkylällä ti 1.11. klo 
9.30–11. Yhdessäoloa. 
Tupoksessa ke 2.11. klo 9.30–
11 Vanamossa. Diakonissa 
Heini Karhumaa vierailee. Äi-
deille ja isille omaa ohjelmaa.
Rippikoulutyö: To 3.11. klo 

18–20 rippikouluralli muualla 
rippikoulunsa käyville.
nuorisotyö: Nuorteniltaa ei 
ole to 27.10. eikä to 3.11. syys-
loman ja rippirallin vuok-

si! Nuortenilta seu-
raavan kerran to 

10.11. klo 18 Va-
namon Olkka-
rissa.
nuorten pal-
veluryhmä 
kokoontuu 
ke 2.11. klo 

15.15. Oletko 
kiinnostunut pal-

veluryhmän toimin-
nasta? Ota yhteys Mariaan p. 
044 7521 236.
Varkka-Vintti 12–14-vuotiail-
le to 27.10. klo 15.15.–15.45. 
Lähetysvintillä.

Eläkeläisten
 syysretki 

ti 22.11. 
Rovaniemelle. Kastetut: 

Mico Oliver Eemeli Erkkilä,
Anni-Johanna Tuulia Pulkkinen.

Vihitty: 
Markku Tapani Kauppila ja 
Päivi Marjatta Rautio.

Kuollut: 
Arto Juhani Pönkkö 51, 
Esko Armas Kalervo Leppälä 81.

Oletko 
kiinnostunut 

palveluryhmän 
toiminnasta? 

Ota yhteys Mariaan 
p. 044 7521 236.

lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä Jäälin kappe-
lissa. Ryhmä ensimmäisen 
lapsen saaneille vanhemmil-
le kahvikupposen ää-
rellä.
Lastenparkki Jää-
lin kappelilla tors-
taisin klo 12–15. 
Ilmoittautumi-
set parkkiin maa-
nantaista keskiviik-
koon klo 15 mennes-
sä, p. 0400 835 374 / las-
tenohjaajat.
nuorisotyö
Musaryhmä ke 2.11. klo 18–
20 Jäälin kappelin nuorten-
tila. Kitaransoiton alkeita to 
3.11. klo 16.30–18 Jäälin kap-
pelin nuortentila.
Opintoavustukset haetta-

vissa 11.11. mennessä opin-
toavustukset kirkon virkaan 
tai kristillisessä oppilaitokses-
sa opiskeleville nuorille. Ha-
kemuksessa tulee näkyä mis-

sä opiskelee mihin tut-
kintoon ja opiske-

lukustannukset. 
Liitteeksi opiske-
lutodistus. Ha-
kemukset osoi-
tetaan Kiimingin 

seurakunnan kirk-
koneuvostolle. Li-

sätietoja Aulikki Rinta-
Säntti, p. 040 743 1904.
Rauhan Sanan seurat su 
30.10 klo 15 Montin-salissa. 
Puhujana Esko Leinonen.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
30.10 klo 17 rauhanyhdistys, 
Juhani Pitkälä. 

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-

Lähetystyö pyytää lahjoituksia 
isänpäivälounaalle ja arpajaisiin. 

Tuo lahjoituksesi maanantaisin klo 12–14 
lähetysvintille tai soita, p. 040 8383 222 / Inkeri.

Taloudellisen avun tarpeessa olevat liminkalaiset:

Jouluavustuksia
voi kysyä diakoniatyöntekijöiltä 11.11. mennessä. 

Marika p. 044 7521 226
(kirkonkylä) tai Heini p. 044 7521 227 (Tupos).
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eurakunnissa tapahtuu 27.10.–3.11.2011S
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
Yhteispyhäkoulu su 30.10. 
klo 12 Repussa, ei pyhäkou-
lua Salonpäässä.
Perhekerhot ke Repussa ja 
Salonpään ry:llä klo 9.30–11, 
sekä UUSI PERHEKERHO  Re-
pussa ma klo 12.30–14.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle ke Vattukujalla 
klo 9–10.30.
Hartaus ke 2.11. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Lähetysilta to 2.11. klo 18 
toimitalolla. Maria Ranta-
suomela kertoo Tasauksesta 
ja Nepalin matkasta.
Seurakuntakerho to 3.11. 
klo 11 seurakuntatalolla, Ta-
pio Kortesluoma, Päivi Pulk-
kinen.
Herännäisseurat su 6.11. klo 
18.30 Airi ja Yrjö Iso-Seppä-
lällä, Savikorventie 44, Kem-

Hartaus ja ehtoollinen to 
27.10. klo 14 Vire kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen 
pe 28.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ma 31.10. klo 
13 Päiväkeskuksessa, 
Jouni Heikkinen.
Laitasaaren seura-
kuntapiiri ti 1.11. klo 12 
rukoushuoneella, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
1.11. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Pekka Kyllönen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
1.11. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 2.11. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.11. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 2.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Pyhäinpäivän tunnelma-
musiikkia ke 2.11. klo 19 
kirkossa.
Ehtoolliskirkko to 3.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 3.11. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 2.11. klo 10.30 
päiväkuoron harjoitukset 
seurakuntatalossa. 

Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen srk-salissa sekä 
joka toinen torstai klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la (parilliset viikot).  Valoku-
vaukset päivä- ja perheker-
hoissa viikolla 44.
nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 3.11. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Nuortenilta to 3.11. klo 

17–18.30 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa.  

Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maa-
nantaisin klo 6.30. Seu-
rakuntapiiri ti 1.11. klo 
12, Simo Pekka Pekkala. 
Perhekerho to 3.11. klo 
10–12. Lähetyslauluil-
ta to 3.11. klo 19, Jouni 
Heikkinen. 

Muhoksen rauhanyh-
distys: Su 30.10. klo 12 py-

häkoulut: Anttila Jokitalo, 
Pälli Männikkö, Kirkonky-
lä Filppula, Korivaara Sivu-
la, Suokylä Tiirola. Ma 31.10. 
klo 17.30 ja klo 18.30 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 1.11. klo 13 
lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 30.10. klo 17 julkai-
suilta ry:llä. Ti 1.11. klo 13 
lauluseurakerho. Klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 
Kastettu: Jenna Alina Vat-
tula.

pele.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I. su 30.10. ry klo 12  
raamattuluokka II; Kylän-
puoli ja Keskikylä  ry:llä, Kar-
huoja: Eero Ilkko, julkaisuilta 
ja seurat klo 16 ry:llä, Juha-
ni Lepistö. Lauluseuroja ko-
deissa: ti 1.11. klo 18.30 Kar-
huoja; Timo Määttä, Koivu-
kuja 5. 
Salonpään ry: SRK:n Julkai-
sujen esittelyilta ja seurat su 
30.10. klo 16 ry:llä. Seurat su 
6.11. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Oliver Mikael Sa-
vela, Lilja Maria Emilia Kurt-
ti, Joel Viljami Soukka.
Vihitty: Jari Matti Saari ja 
Jenna Helena Huhtamella.

Uusi 
Lähetyskalenteri 

2012 on ilmestynyt! 
Anna kaunis, koko vuoden 

kestävä lahja ystävälle, 
läheiselle tai itsellesi! 

Kalenterin hinta on 8 € / kpl. 
Lisätiedot ja hankinnat 

lähetyssihteeriltä 
p. 040 5629 131.

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

Pappilantie 28

Tervetuloa Kyläkamarille! 

ma ja ke klo 11–14

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

verenpaineen mittaukseen.   

• Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua.

• Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
Lauluhetki klo 12–13.

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

Isovanhempien ja lastenlasten retki
lauantaina 3.12. Ouluun

•  Lähtö seurakuntatalolta klo 9.45.
•  Ruokailu Aittatorin Pannukakkutalossa klo 10.30. 
•  Ruokailun jälkeen siirrymme kaupunginteatterille 

katsomaan klo 13 alkavaa n. tunnin kestävää esitys-
tä Viiru ja Pesonen (ikäsuositus yli 4-vuotiaille).

•  Paluu esityksen jälkeen seurakuntatalolle. Retki-
maksu lapsilta 10 € ja aikuisilta 15 €,  sisältää bussi-
kuljetuksen, ruokailun ja teatterilipun.

Sitovat ilmoittautumiset 4.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5331 284 tai 
Sirpalle, p. 050 3093 565.  

Perjantaina 4.11. klo 20
 

Puhe: Pekka Kinnunen 

“Oi Kaanaanmaa” ja muita 
kuorolauluja ja virsiä  lapsikuoro 
ja nuortenkuoro vahvistuksena 
miehet, johtaa Tuomo Kangas.

Pyhäinpäivän 
iltamusiikki

Oulunsalon kirkossa
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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

Sydämelliset kiitokset
Hautausmaiden siivoustal-
koisiin osallistuneille sekä 
Selkälän siivoustalkoolaisille 
ja vedenkantajalle. Lähetys-
työ sai 500 €. 

Buxtehuden kantaatin pro-
jektikuoro la 29.10. klo 12 
Rantsilan seurakuntatalossa.
 
KeSTilä
Seurakuntakerho pe 28.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 28.10. klo 
19 ry:llä.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 1.11. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kalevi 
Niirasella.
nuortenilta ti 1.11. klo 17 
kerhokodissa. Rippikoululai-
sille merkintä. Tulkaahan iso-
setkin mukaan!
Ystävänkammari ke 2.11. klo 
10 pappilassa. 
Julkaisuilta to 3.11. klo 19 
ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho ti klo 15, päiväkerho to 
3.11. klo 11 kerhokodissa.

PiiPPOla
Seurakuntakerho ti 1.11. klo 
12 Väinölässä. 
Raamatun ääressä -keskus-
telupiiri ke 2.11. klo 18.30 
srk-kodissa, Jyrkkä. 
Diakoniamyyjäiset ja seura-
kuntakerho ti 8.11. klo 11 srk-
kodissa. 
Veteraanien lauluryhmä to 

klo 11 srk-kodissa. 
Kuollut: Matti Johannes Ka-
nanen 61.  

PulKKila
Seurat su 30.10. klo 13 ry:llä, 
Teuvo Timlin ja Aaro Vata-
nen.
Lankapiiri ma 31.10. klo 17 
srk-talossa. 
Diakoniamyyjäiset to 3.11. 
klo 10–11.30 srk-talossa. Lah-
joituksia otetaan vastaan. 
Lapsikuoro to 3.11. klo 14 
alakoulun musiikkiluokassa. 
Ehtoollishartaus pe 4.11. klo 
13 Koivulehdossa. 
Action-risteily to 10.11. klo 
17.30–19 srk-talossa. Alakou-
luikäisille suunnattu toimin-
tailta.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 
Kerhot: Perhekerho ma 31.10. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to 3.11. klo 16 ja päiväkerho 
pe 4.11. klo 10 kerhotilassa. 

PYHänTä
Seurakuntakerho ke 2.11. klo 
12 srk-talossa. 
Lauluseurat ke 2.11. klo 
18.30 Kamulalla.
Ehtoollishartaus to 3.11. klo 
10.30 Nestorissa. 
Hartaus to 3.11. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
syyskokous to 3.11. klo 14.30 
Takojantie 3 kerhohuoneella.
nuortenilta to 3.11. klo 17 
srk-talon kerhotilassa. 

nuttupiiri kokoontuu 
tänään 27.10. klo 16–19 
Tyrnävän kirjaston Kivi-
pirtissä.

Seurakuntakerho ti 1.11. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 3.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Varhaisnuorten kerhot: 

Sanajumalan-
palvelus 
sunnuntaina 30.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Taneli Setälä.

Temmes:

Messu 
sunnuntaina 30.10. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Taneli Setälä.

Seurakunta myöntää
opiskelija-avustuksia 
tyrnäväläisille kristillisessä oppilai-
toksessa ja kirkon virkaan opiskele-
ville. Avustuksen määrä on 150 eu-
roa. Hakemukseen on liitettävä opiskelutodistus. Ha-
kemukset käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 
2.11.2011. Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tu-
lee lähettää 31.10. mennessä osoitteeseen Tyrnävän 
seurakunta, Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä. Kuoreen 
merkintä "opiskelija-avustus".

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 

Kuorot: nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to 3.11. 
klo 12 ja lapsikuoro to 3.11. 
klo 16.30 srk-talossa. 
Kerhot: Puuhakerho ti klo 
12.15, to 3.11. klo 11.15 ja klo 
12.15 koululla sekä varhais-
nuoret to 3.11. klo 15 ja päi-
väkerho pe 4.11. klo 10 ker-
hotilassa.

RanTSila
Ompeluseurat pe 28.10. klo 
19 ry:llä.
Syöpäkerhon kirkkopyhä su 
30.10. Messu klo 13 kirkossa. 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa.
Seurakuntailta su 30.10. klo 
18.30 ry:llä. Alustus aihees-
ta Uskon vanhurskaus, Erk-
ki Piri. 
nuortenilta ma 31.10. klo 17 
Nuppulassa. Rippikoululaisil-
le merkintä. Tulkaahan iso-
setkin mukaan!
Eläkeliitto ti 1.11. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneidenkerho ti 1.11. 
klo 12 ry:llä
Veteraanikuoro ke 2.11. klo 
11 srk-talossa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Lauluhetki pe 4.11. klo 14 
Pohjantähden päiväsalissa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti klo 
10 ja Pikku Nuput to 3.11. klo 
10 sekä klo 13 Nuppulassa.
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 ja tyttökerho klo 15.15 
Nuppulassa. Varkkarit ti klo 
15.15 Hovin koululla ja to 
3.11. klo 15.30 Mankilan kou-
lulla. 

maanantaisin klo 16–18 Tyr-
nävän srk-talolla, tiistaisin 
klo 16–18 Markkuun kou-
lulla ja Murron kerhotilas-
sa, torstaisin klo 17–19 Tyr-
nävän srk-talolla ja Murron 
kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 27.10. klo 19 
Silja ja Jari Taskilalla Timpe-
rinkuja 1. Seurakuntapäivä su 

opi
ske

lija-
avu

stu
s

Perhetapahtuma 
lauantaina 19.11. kello 10–14 Tyrnävän srk-talolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia lapsiperheitä 
viettämään yhteistä päivää Tyrnävän 
seurakuntatalolle.

Ohjelmassa on seuraavaa:
Klo 10  Alkuinfo ja hartaus
Klo 10.30 Vanhemmille: Luento/keskustelu, 

jossa pohditaan: Mikä perheen arjessa 
mietityttää? Millainen on "meidän 
näköinen perhe"? Luennoitsija: 
perheterapeutti Teija Pirnes Instory Oy:stä

Klo 10.30  Lapsille: Omaa ohjelmaa mm. leikkiä, laulua 
ja askartelua

Klo 12  Ruokailu
Klo 13  Pentti-kanttori laulattaa ja leikittää 

perheitä
Klo 14  Päätös ja kiitos

Tyrnäväläisille perheille tapahtuma on ilmainen.

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p. (08) 5640 
600 tiistaihin 15.11. mennessä. Ilmoittautua voi myös 
suoraan lastenohjaajille perhekerhossa.

Tapahtumaan voidaan ottaa maksimissaan 50 alle 
7-vuotiasta lasta. Myös vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita tapahtumaan.

30.10. klo 13 ry:llä ja klo 14 
seurat Lepolassa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja SRK:n julkaisujen 
esittely su 30.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Emil Antti Ilma-
ri Matinolli, Nella Ilona Virk-
kunen.
Kuollut: Aarne Iisakki Järvi-
talo 87, Kerttu Kaarina Leu-
anniemi s Repo 71.

Konsertit Tyrnävän kirkossa 
10.11.–15.12.
To 10.11.  klo 19 Urkukonsertti Maija Tynkkynen
To 17.11.  klo 19 Oulujoen seurakunnan kamarikuoro 

Gaudiate, joht. Lauri Nurkkala
Ma 21.11. klo 19 Pohjan laulu ja seurakunnan 

lapsikuoro, joht. Mihkel Koldits
To 1.12.  klo 19 Merikanto-konsertti, Laura Pyrrö 

sopraano, Jussi Makkonen sello ja Rait Karm 
piano

To 15.12. klo 19 Hannu Ilmolahti baritoni ja Pentti 
Korkiakoski urut ja piano.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €, 
Pohjan laulun konserttiin 10 €
Järjestää Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän kunta.
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Vaikeneminen ja valheet   
rikkovat kotirauhan

Periksi ei anneta. Kuolema 
ennen häpeää. Näin 
jyrähtää Kotirauha –
elokuvan juliste. Keveissä 
tunnelmissa ei liikuta, 
sillä viime viikolla ensi-
iltansa saanut elokuva 
on rakennusalan yrittäjän 
syöksykierrettä kuvaava 
trillerimäinen draama. 
Ohjaajana toimii Aleksi 
Mäkelä ja pääosassa 
nähdään Samuli Edelmann.

Meitä suomalaisia syy-
tetään usein siitä, et-
tä me pelkäämme epä-
onnistumista ja ennen 

kaikkea siitä seuraavaa häpeää. 
Stigma tuntuu ikuiselta. Toinen 
perisynti on asioista vaikenemi-
nen. Epäonnistumisen ja asioista 
vaikenemisen seuraukset viedään 
Kotirauha-elokuvassa äärimmäi-
syyksiin. 

Perheen 
isän kujanjuoksu
Kotirauhan päähenkilö Sami 
Luoto (Edelmann) on perheen 
isä, joka halu-
aa menestyä ra-
kennusalan yri-
tyksellään. Ta-
loudellisen taan-
tuman iskies-
sä omakotita-
lot eivät mene-
kään kaupaksi ja 
rakennusporu-
kan palkat jää-
vät maksamatta. 

Samaan ai-
kaan pankki 
huohottaa nis-
kaan ja vaatii 
lainojen takai-
sin maksua. Omalta isältäkään ei 
heru myötätuntoa jo kerran kon-
kurssin tehneelle pojalle. Silmuk-
ka alkaa kuristaa tavallista miestä.

Kotona Sami Luoto syö ma-
karonilaatikkoa ja väittää kaiken 
olevan hyvin. Kohta päästään ra-
kentamaan uutta taloa ja tytär 
saa mopoauton. Valheilla raken-
nettu muuri alkaa kuitenkin sor-
tua. Palkkoja tullaan perimään 
väkivalloin kotiin, ja Luoto yrit-

tää päästä tilanteesta vaikenemal-
la tai kertomalla uusia valhei-
ta. Hän pyrkii tekemään oikein, 
mutta keinot johtavat yhä syvem-
pään suohon. Lopulta kuolonuh-
reilta ei vältytä ja perhekin hajoaa. 

Voiko tällaiselle miehelle antaa 
anteeksi? 

ihan 
tavallinen mies
Samuli Edelmann tekee hienon 
roolityön viiksiä myöten hyvin 
tavallisen oloisena Sami Luotona. 
Päähenkilö on vähäeleinen, mutta 
nurkkaan ajettuna raivoisa ja jopa 
harhainen.  

Elokuva lepää Edelmanin va-
rassa ja ohjaaja Aleksi Mäkelä 
kertoi roolin olleen rakennettu 
juuri hänelle.

– Samuli oli ensimmäinen 
vaihtoehto pää-
osaan ja käsi-
kirjoitus tehtiin 
sen mukaan. Jos 
hän ei olisi roo-
lia tehnyt, olisi 
elokuvasta tul-
lut toisenlainen, 
kertoi Mäkelä.

Erikoista Ko-
tirauhassa on se, 
että käsikirjoit-
taja Marko Lei-
no teki käsikir-
joituksesta sa-
maan aikaan it-
senäisen romaa-

nin. Yleensä elokuva tehdään kir-
jan perusteella tai elokuvasta teh-
dään kirja.

ikuisia 
ongelmia
Elokuvan sanomasta kysyttäes-
sä Mäkelä sanoo, ettei hän lähde 
miettimään, onko Kotirauhalla 
mitään erityistä sanomaa. 

– Katsoja saa päättää itse, mil-
laisia asioita hän elokuvasta löy-

tää. Ohjaajana olen vain ulkopuo-
linen tarinankertoja, hän täsmen-
tää.

Kerli Kyllönen näyttelee 
Kotirauhassa perheen 
tytärtä Annikaa. Eloku-
varooli on nuorelle näyt-

telijälle ensimmäinen. Kyllö-
nen on sivuroolissaan erittäin 
uskottava, tavallinen teinityt-
tö, jonka kapinointi jää napa-
paitoihin.

Kuinka sait roolin elokuvas-
sa? 

Kerli: Ilmoituksen perusteel-
la hain ja pääsin koekuvauksiin. 
Ne menivät hyvin ja minut va-
littiin. En osaa kuvata tunnetta 
kun sain tietää olevani mukana. 
Se oli niin uskomatonta. 

Millaista oli näytellä Anni-
kaa?

Kerli: Se oli helppoa, koska 

Annika on vähän kuin minä-
kin. Vertailin omia luonteen-
piirteitäni rooliini ja sitä kautta 
lähdin rakentamaan hahmoa. 
Elokuvassa oli joitakin ahdis-
tavia kohtauksia, kuten kotiin 
hyökkääminen. Traumoja ei 
kuitenkaan jäänyt. 

Onko sinulla suunnitelmissa 
jatkaa näyttelemistä?

Kerli: Ehdottomasti. Olen 
harrastanut näyttelemistä kym-
menvuotiaasta saakka. Toivon 
että tästä tulisi minulle am-
matti. Abivuoden jälkeen pyrin 
teatterikorkeakouluun ja jos en 
pääse sinne, mietin mahdolli-
suuksia ulkomailla. 

   
SaNNa TuruNEN 

Ensi kertaa elokuvassa

– Vakavista elokuvista ajatel-
laan automaattisesti, että niissä 
täytyy olla jokin sanoma. Se on 

outoa, koska yhtä hyvin kome-
diassakin voi olla sanomaa, Mä-
kelä kritisoi.

Kotirauha tuntuu ajankoh-
taiselta, kun uutta taloudellista 
kriisiä ennustetaan taas tulevak-
si. Elokuvan teko alkoi tosin kak-
si vuotta sitten, jolloin edellinen 
taantuma oli päällä.

– Silloin lama iski juuri raken-
nusalaan. Leffa elää kuitenkin 
omaa elämäänsä. Konkurssit, hä-
peä ja puhumattomuus ovat ikui-
sia ongelmia, Mäkelä sanoo. 

Saako ihminen 
uuden mahdollisuuden?
Kotirauha pitää katsojan ottees-
saan. On pakko nähdä, kuinka 
Sami Luodon käy, vaikka valhei-
den verkkoon sotkeutuminen on 
hyvin tuttu juonikuvio. 

Suvun sisäiset ristiriidat on 
kuvattu ällöttävän riipaisevasti 
ja huumoria on mukana sopivas-
ti pehmentämässä tarinaa. Sami 
Luodon vainoharhaisuutta kuvat-
taessa elokuva saa tosin tahatto-
mankin koomisia piirteitä. 

Muutamasta juonenkääntees-
tä jää hieman ontuva olo. Renttu-
maista lankomiestä Jereä näytte-
levä Kristo Salmela ei myöskään 
saa sivurooliinsa potkua, mikä on 
sääli, sillä hänen kohtalollaan on 
juonessa olennainen osa.

Kokonaisuutena Kotirauha 
onnistuu antamaan kyytiä vai-
kenemiselle ja häpeälle. Se saa-
ko Sami Luoto anteeksi pahat te-
konsa, joihin hän perheensä ja 
yrityksensä pelastamiseksi sot-
keutuu, selviää elokuvan lopus-
sa.

SaNNa TuruNEN 

K I n O K U L M A

Suomalaisia syytetään 
usein siitä, että 
me pelkäämme 
epäonnistumista ja 
ennen kaikkea siitä 
seuraavaa häpeää. 
Stigma tuntuu 
ikuiselta. Toinen 
perisynti on asioista 
vaikeneminen.

Samuli Edelman esittää uhkailun kohteeksi joutuvaa Sami Luotoa.

Käsikirjoittaja Marko Leino ja ohjaaja Aleksi Mäkelä.

Kerli Kyllönen.

S anna Tu r u n e n

S anna Tu r u n e n
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