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Pääkirjoitus

tällä tarkoitetaan usein jakoa hyvän ja 
pahan välillä. 

Soini käyttää viestinnässään run-
saasti raamatullisia ja profeetallisia 
metaforia eli kielikuvia. Metaforien 
voima perustuu siihen, että ne koros-
tavat käsitteiden tiettyjä puolia ja pii-
lottavat toisia. 

Eräässä blogissaan hän kommen-
toi puolueiden nuoria puheenjohtajia 
ja vertaa heidän toimintaansa Van-
han testamentin Jaakobin ja Eesaun 
tilanteeseen: ”Vanhoilla puolueilla 
on nuoret puheenjohtajat – mikään 
ei ole muuttunut. Ääni on Jaakobin 
ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet.” 
Jaakobhan pukeutui veljensä vaattei-
siin ja sai isänsä luulemaan, että hän 
on Eesau (1.Moos. 27: 18– 29). 

Näin Soini kielen kuvallisuuden 
avulla epäsuorasti väittää, että van-
hat puolueet huijaavat.

On sanottu, että politiikka ja us-
konto ovat puheen valtakuntia. Val-
taapitävät ovat halki vuosisatojen 
ymmärtäneet kielen ja vallan yhtey-
den. Siksi he ovat usein ensi töikseen 
käyneet kielen kimppuun ja pyrki-
neet luomaan ideologialleen edullis-
ta kieltä.

Poliittinen ja uskonnollinen kult-
tuuri eivät ole kuuntelun tai hiljai-
suuden yhteisöjä. Sillä, jolla on valta, 
on myös oikeus ja tila puhua. Puheen 
avulla tätä valtaa käytetään ja uudis-
tetaan.

HANNA KALLUNKI
Kirjoittaja on muhoslainen toimittaja

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Papin työt kiinnostavat

Medianäkyvyys   
ei ole päätavoite
Minna Kettunen kirjoittaa Kotimaa-leh-
den kolumnissa kirkon tavoittelemasta 
mediahuomiosta.

”Kuulen jo jonkun sanovan, että kyllä 
evankeliumi voi levitä mediankin kaut-
ta; että joku voi haluta kirkon yhteyteen 
hyvien juttujen ansiosta. Kyllä tietenkin 
voi. Kirjoitan vain asioiden tärkeysjärjes-
tyksestä.

Äiti ei ruoki lapsiaan siksi, että saisi 
suurta mediahuomiota, vaan siksi, että 
lapsilla on nälkä ja äidille (isälle) annet-
tu tehtävä on ruokkia lapsiaan. Kirkkoäi-
din tehtävä on ruokkia lapsiaan sekä kut-
sua helmoihinsa yhä uusia lapsia läheltä 
ja kaukaa.

Jos medianäkyvyys olisi kirkon pää-
tavoite, jumalanpalvelusten yhteydessä 
kannattaisi varmaan aloittaa olutannis-
kelu. Niin saataisiin sekä runsaasti me-
dianäkyvyyttä että kirkot täyteen!”

Kotimaa 3.11.2011

Aatoksia

Soini ja   
kielen voima

Kieli kertoo käyttäjästään. Se ker-
too myös käyttäjänsä uskomuk-
sista, asenteista ja arvoista. Yk-
sittäisen ihmisen kielenkäyttö 

ei kuitenkaan ole muusta maailmasta 
erillinen asia, vaan se peilautuu ympä-
röivän yhteisön arvomaailmaan. 

Tarkastelin pro gradu -tutkielmas-
sani Timo Soinin blogitekstien kieltä. 
Työni perusteella Soinin maailman-
kuva näyttäisi pohjautuvan kristilli-
siin arvoihin. 

Soini kannattaa avioliittoa mie-
hen ja naisen välisenä liittona. Hän 
näkee, että tämä perinteinen kristilli-
nen avioliittonäkemys on yhteiskun-
nassa vähemmistönä ja sen kannatta-
minen leimaa koko ihmisen negatii-
visesti, vanhanaikaiseksi ja suvaitse-
mattomaksi. 

Soinin käsitys ihmisarvosta on 
raamatullinen: jokainen ihminen on 
arvokas. Hän myös puolustaa totuu-
dellisuutta ja tukeutuu näkemykses-
sään Raamattuun: ”Totuus on ovela 
asia, vaikka hautaisit sen kuinka sy-
välle, se murtautuu ajan kanssa esiin. 
Ja totuus tekee vapaaksi”. Lainauksen 
viimeinen virke viittaa Johanneksen 
evankeliumiin. 

Soini on kertonut olevansa popu-
listinen viestijä. Hän pitää populis-
mia demokratiaa ja ihmisarvoa ko-
rostavana aatteena. Sanakirjan mää-
rittely on hyvin erilainen: populismi 
on kansansuosioon tähtäävää ja kan-
saa villitsevää poliittista toimintaa. 

Kansansuosiota haetaan muun 
muassa vallitsevan vallan vastusta-
misella ja kritisoinnilla. Näin myös 
Timo Soinin kohdalla: hän luo vies-
tinnässään vastakkainasetteluja ja 
kritisoi muun muassa hallituspuolu-
eita. Vastakkainasettelu jakaa asiat, 
ilmiöt tai ryhmät kahteen eri jouk-
koon. Uskonnon ja politiikan kielessä 

Ehtoollinen on 
kristityille sama
Antti Nylén pohtii kolumnissaan ehtool-
lisyhteyttä.

”Tosiasiassa ja käytännössä joka tun-
nustuskunnan kristityt leipovat joka 
sunnuntai oman Kristuksensa alttarille, 
oman porukan kesken nautittavaksi. Ei 
ole yhteistä ehtoollista.

Se on irvokas, kamala vääryys, jota 
kaikkien kirkkojen piispojen pitäisi iltai-
sin hävetä, jos he eivät päivän aikana ole 
tehneet mitään ehtoollisyhteyden eteen.

Tosiasiahan on, että he voisivat tehdä 
vaikka mitä, kuten kokoontua korkealle 
paikalle ja kuuluttaa yhteen ääneen, että 
nyt loppui tämä naurettavuus.

Oppiin ei tarvitsisi kajota. Kirkot ajat-
televat ehtoollisesta samoin. Hienostele-
vat erot opetuksessa periytyvät reformaa-
tion ajan kahakoista. Protestantit keksi-
vät reaalipreesensin, katolinen kirkko 
transsubstantiaation. Molemmat sanat 
tarkoittavat, että öylätti todella on Kris-
tuksen ruumis eikä vain esitä sitä.”

Vantaan Lauri 3.11.2011

Pyhäinpäivänä Oulun tuomiokirkossa vihittiin 

uusia pappeja kirkon töihin. Vihittävien jou-

kossa oli muun muassa seurakunnan kanttori, 

nuorisotyönohjaaja ja diakoniatyöntekijä.

Se, että seurakunnan muissa tehtävissä oleva 

työntekijä haluaa papiksi, ei ole lainkaan tavaton-

ta. Siksi onkin mielenkiintoista pohtia, miksi papin 

ammatti kiinnostaa.

Pappina kirkon työntekijänä pääsee toteutta-

maan kutsumustaan laajemmin kuin esimerkiksi 

nuorisotyönohjaajana. Pappi tapaa kaikenikäisiä 

seurakuntalaisia, nuorisotyöntekijä paljolti nuoria. 

Kun nuorisotyönohjaajalla kertyy ikää, on luonnol-

lista, että hän saattaa alkaa kaivata töitä myös van-

hempien ihmisten parissa.

Ammatinvaihdon takana saattaa olla myös se 

tosiasia, että nuorisotyönohjaajalla, eikä liiemmin 

myös diakoniatyöntekijällä, ole kirkossa juurikaan 

mahdollisuutta edetä uralla. Tämä on selvä puute.

Papilla urakehitys on sen sijaan paljon helpompaa.

Ammatinvaihto papin töihin on hieno asia, mut-

ta toivottavasti se ei kenenkään kohdalla johdu sii-

tä, että muissa kirkon töissä työntekijä ei koe saa-

vansa arvostusta työyhteisössään eikä seurakunta-

laisten keskuudessa.

Onhan meillä yhä historiasta nousevaa ajattelua, 

että hienointa on saada esimerkiksi kodin juhlahet-

keen pappi, mieluiten kirkkoherra itse, eikä esimer-

kiksi ”vain” diakoniatyöntekijää.

Kirkossa on hyvä kysyä, miten tästä ajattelusta 

päästäisin nopeasti eroon. 

Kaikenlaisten turhien raja-aitojen poistaminen 

on tärkeää, jotta seurakunnassa toteutuisi yhteys 

ja yhteinen tekeminen.

”Jumala, sanat eivät riitä kuvaamaan su-

ruani. Se koskee niin ja on vaikeaa. Tun-

net pimeyteni ja yksinäisyyteni. Kaipaus 

vihloo sisälläni. Värit ovat kadonneet ja äänet 

hiljentyneet. Lohdutuksen Jumala, anna minun 

tuntea läheisyytesi. Tartu käteeni ja anna mi-

nun nähdä aamun sarastus.”

Surun keskellä sanat eivät aina tuo lohtua, 

mutta kirkon internetsivuille (evl.fi) on teh-

ty rukouksia surun keskelle, myös yllättävän 

onnettomuuden sattuessa. 

Rukouksia yhdistävä ajatus lienee kiteytetty-

nä ikivanhaan ihmisen nöyrään Herra armahda 

-huutoon, joka juuri nyt saattaa kaikua myös 

Tyrnävän lakeuksilla.  

Herra armahda 
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Ekonomista elämänmuutoksen 
kautta papiksi
Opiskelu aikuisena 
on lisääntynyt vuosi 
vuodelta. Kirkon 
virkoihin hakeudutaan 
nyt aiempaa enemmän 
muista ammateista, 
hiippakuntadekaani Niilo 
Pesonen sanoo.
Vasta valmistunut pastori 
Kai Juottonen on entinen 
ekonomi.

Ammatinvaihtajien mää-
rä on lisääntynyt yhteis-
kunnassa. Tämä näkyy 
myös kirkon töissä. Yhä 

useammin valmistuva pappi on 
palvellut ennen seurakuntaa jo-
tain muuta työnantajaa, joskus 
pitkäänkin. 

Ammatinvaihtajat ovat terve-
tulleita kirkkoon, sillä he tuovat 
työpaikalleen uudenlaista osaa-
mista ja kokemusta, Oulun tuo-
miokapitulin hiippakuntadekaa-
ni Niilo Pesonen sanoo.

Pyhäinpäivänä Oulun tuomio-
kirkossa vihityista seitsemästä pa-
pista viidellä on aiempi ammatti. 
Tällä kertaa vihkimyksen saaneis-
sa oli edustettuina useita kirkon 
eri ammatteja. Joukossa oli muun 
muassa lehtori, kanttori, nuoriso-
työnohjaaja ja diakoniatyöntekijä.

Pappisvihkimyksen sai myös 
kokkolalainen Kai Juottonen, 
entinen ekonomi, piakkoin uu-
si pappi Pyhäjoen seurakunnassa.

Täysillä 
papiksi
45-vuotias Kai Juottonen on teh-
nyt vuosia töitä IT-alalla. Töitä on 
ollut paljon ja lopulta Juottonen 
päätti, että haluaa kääntää kurs-
sin uuteen suuntaan. Häntä alkoi-
vat houkutella tyystin toisenlaiset 
elämänarvot. 

Juottoselle ei riittänyt se, että 
hän olisi palvellut kirkkoa työajan 
jälkeen vapaaehtoisena, vaan hän 
toivoi nimenomaan voivansa aut-
taa ihmisiä pappina.

– Halusin kirkon töihin ko-
konaan, täysillä. Pappina olemi-
nen on minulle kutsumus. Tässä 
on kyse hengellisyyteni uudelleen 
heräämisestä, hän puhuu.

Ammatinvaihto ei ole ainoa 
muutos Juottosen elämässä. Ko-
ko perhe, vaimo ja kolme lasta 
ovat vasta äsken muuttaneet pää-
kaupungista Keski-Pohjanmaalle 
Kokkolaan.

– Tässä mylläkässä perheen 
säilyminen koossa ei ole ollut mi-
nulle itsestään selvyys.

Taloudellisia 
mahdollisuuksia enemmän
Niilo Pesonen tietää, että monen 
valmistuvan papin kohdalla am-
matinvaihto on tarkoittanut Juot-

tosen tavoin suuria elämänmuu-
toksia ja arvojen uudelleen järjes-
tämistä.

– Nykyaikana monilla on am-
matinvaihtoon myös aikaisempaa 
paremmin taloudellisia mahdolli-
suuksia. Ihmiset ovat – myös van-

hemmalla iällä – rohkeita otta-
maan uusia askelia, jopa jonkin-
laisia riskiä elämässään, Pesonen 
puntaroi, miksi pappien joukossa 
on Pohjois-Suomessakin runsaas-
ti uusia nimiä.  

Tuomiokapitulissa iloitaan sii-

tä, että teologian opiskelun aloit-
taminen on nykyisin mahdollista 
Oulun seudulla Pohjois-Pohjan-
maan kesäyliopistossa ja Oulun 
yliopiston avoimessa yliopistossa.

– Tämän mahdollisuuden li-
sääminen tuo uusia pappeja eri-
tyisesti pohjoiseen, Pesonen ar-
vioi.

Lupaus hyödyntää 
aiempaa osaamista
Kai Juottonen kertoo, ettei van-
han taakse jättäminen ollut help-
po päätös. Hän ei opiskellut oman 
työnsä ohessa, vaan opinnot ovat 
olleet neljän vuoden ajan täysipäi-
väistä työtä.  

Juottonen kertoo, että erityi-
sesti alkukielien, esimerkiksi krei-
kan ja heprean opiskeleminen on 
ollut rankkaa ja yksinäistäkin 
puuhaa.

Vaikka Kai Juottonen ei ikä-
vöi entisiin töihin, hän on valmis 
neuvomaan, jos uusissa tehtävis-
sä kaivataan ekonomin osaamista.

– Pettymys olisi kuitenkin, jos 
huomaisin yhtäkkiä kehittelevä-
ni IT-hommia jossakin seurakun-
nassa.

Juottonen myöntää, että en-
tisestä ammatista uusiin töihin 
saattaa kulkeutua mukana työn 
suunnitelmallisuus ja tavoitteelli-
suus. Hän toteaa, että työn onnis-
tumista lukevissa mittareissa on 

paljon hyvää, mutta – kuten hän 
sanoo – pelkästään niitä tuijotel-
lessa elämässä on menetetty jota-
kin tärkeää. 

– Aivan vakuuttunut näistä 
mittareista en enää ole, uusi pap-
pi sanoo.

Aiempi kokemus 
jäänyt liiaksi sivuun
Niilo Pesonen sanoo suoraan, et-
tei seurakuntatyössä ole osat-
tu hyödyntää parhaalla mahdol-
lisella tavalla ammatinvaihtajien 
aikaisempaa osaamista.

– Heidät pitäisi nähdä selkeäm-
min rikkautena, Pesonen toteaa.

Olisihan mahdollista esimer-
kiksi se, että toisista töistä papin 
ammattiin tullut olisi erinomai-
nen palvelemaan esimerkiksi työ-
paikkapappina niitä ihmisryh-
miä, jotka ovat hänelle tulleet tu-
tuksi aiemmissa tehtävissä.

Uusia pappeja pohjoiseen kai-
vataan, sillä suurten ikäluokkien 
eläköityessä erityisesti Pohjois-
Suomessa on tulossa useita papin 
virkoja auki.

RIITTA HIRVONEN

Katso video uusien pappien 
kulkueesta osoitteessa www.facebook.
com/rauhantervehdys. Koko 
jumalanpalvelus löytyy osoitteesta 
www.virtuaalikirkko.fi

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Pyhäinpäivänä 
Oulun 
tuomiokirkossa 
vihityistä 
seitsemästä 
papista viidellä 
on aiempi 
ammatti.

Piispa Samuel Salmi vihki uudet papit virkoihinsa pyhäinpäivänä Oulun tuomiokirkossa.

Kai Juottonen on Pyhäjoen uusi pappi.
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Eduskunnan oikeusasia-
miehen mielestä maist-
raatti on menetellyt vir-
heellisesti torjuessa eroa-

kirkosta.fi-sivuston kautta tul-
leet kirkosta eroamiset ja vaati-
essaan eroajilta lisätietoja.

Apulaisoikeusasiamies Mai-
ja Sakslinin tekemä ratkaisu 
osoitetaan erityisesti Helsin-
gin, Turunmaan ja Hämeen-
linnan maistraateille sekä osin 
Porvoon maistraatille.

Sakslin toteaa päätökses-
sään, että viranomainen on pe-
rustuslain mukaan velvollinen 

turvaamaan perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutumisen. Us-
konnonvapauteen kuuluu oi-
keus erota uskonnollisesta yh-
dyskunnasta. Eroamismenette-
lyt eivät saa vaikuttaa niin, että 
ne tarpeettomasti vaikeuttavat 
tai jopa estävät henkilöä käyt-
tämästä perusoikeuttaan. Sa-
malla niiden tulee kuitenkin 
turvata oikeus kuulua uskon-
nolliseen yhdyskuntaa.

Oikeusasiamiehen kanslia 
tutki asiaa kahden kantelun 
johdosta. Toisessa, yksityishen-
kilön tekemässä kantelussa ar-

vosteltiin sitä, että maistraatit 
merkitsevät sähköisesti tulleen 
eroilmoituksen väestötietojär-
jestelmään tarkistamatta ero-
ajan henkilöllisyyttä.  Toisessa, 
Suomen evankelis-luterilainen 
kirkon tekemässä kantelussa 
pyydettiin selvittämään, täyt-
tävätkö eroakirkosta.fi -sivus-
ton lomakkeet asiakirjoille sää-
detyt vaatimukset.

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: 
noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: Oulu, 
Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, 
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siika-
latva ja Tyrnävä.
Ilmestyminen:
Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, 
kesällä joka toinen viikko. 
Jakelu: 
Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella
Päätoimittaja:
Janne Kankaala, poissa 30.4.2012 saakka
Päätoimittaja / toimitussihteeri:
Elsi Salovaara 044 5626 447
Toimittaja:
Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: 
Riitta Hirvonen 040 529 7558
Toimittaja:
Sanna Turunen 044 5626 449
Harjoittelija: 
Krista Väisänen 044 5626 452
Ulkoasu:
Mari Lähteenmaa 044 5626 448

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Osoite: 
PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: 
(08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu: 
www.rauhantervehdys.fi
Tilaukset: 
Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: 
Seurakunnille 10,93 € / kotitalous, yksityistilaukset 
30 € /vuosi, 20 € / 6 kk ja 15 € / 3 kk
Ilmoitustilan myynti:
Kustannus-Oy Kotimaa / Marita Lyyra
p. 040 729 2119, marita.lyyra@kotimaa.fi
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden 
ilmestymistä. 
Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala 
p. 020 754 2296, faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)
Painopaikka: 
Kajaani – Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakeluhuomautukset:
Jos et saa lehteä, tai vastaavasti et halua ottaa 
vastaan ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
Itellan asiakaspalveluun, p. 0200 71000 tai tee se 
osoitteessa www.posti.fi/palaute

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

Sähköiset kirkosta 
eroamiset hyväksyttävä

Vertaistuella elämässä eteenpäin
Kun ihminen voi 
verrata omaa 
elämäntilannettaan 
muiden kokemuksiin, 
se saattaa antaa 
voimia selviytyä 
vaikeuksista. 
Tämä tiedetään 
vertaisryhmissä.

Oululainen Riit-
ta Määttä tietää, et-
tä elämän solmuko-
dista auttaa eteen-

päin usein se, kun huomaa, 
ettei ole yksin. Keskustelu sa-
massa elämäntilanteessa olevi-
en kanssa helpottaa oloa. Ko-
kemuksia jakaessa syntyy oi-
vallus: muutkin ovat kokeneet 
saman kuin minä ja löytäneet 
ulospääsytien. 

Riitta Määtällä on pitkä ko-
kemus vertaistuesta. Hän tu-
tustui ensimmäisen kerran 
vertaisryhmiin 1990-luvun 
alkupuolella, kun tarvitsi apua 
elämänhallinnassa. Määttä 
kulki samassa ryhmässä usei-
ta vuosia. Hänelle oli tärkeää 
tulla nähdyksi ja kuulluksi sil-
loin, kun oma itsetunto oli ai-
van nollassa.

– Oli hienoa tuntea ryhmäs-
sä kelpaavansa muille omana 
itsenään, Määttä kertoo.

Erilaisia vertaisryhmiä jär-
jestävät muun muassa kansa-
laisjärjestöt ja seurakunnat. 
Vertaistukeen osallistuvat ovat 
tasavertaisia keskenään ja toi-
mivat yleensä samanaikaises-
ti sekä toistensa tukijoina että 
tuettavina.

Ryhmäläisestä 
ohjaajaksi
Marraskuun alussa Riit-

ta Määttä ryhtyi itse ohjaamaan 
Oulun kriisikeskuksessa vertais-
tukeen perustuvaa voimavararyh-
mää. Hän on innoissaan siitä, et-
tä voi nyt ohjaajana mahdollistaa 
muille saman kokemuksen, mikä 
hänelle oli tärkeää omassa selviy-
tymisessään.

– Pääsen ohjaajana jakamaan 

muiden kanssa sitä pitkää matkaa, 
jonka olen tehnyt itseni kanssa. 

Oulun kriisikeskuksen johtaja 
Tiina Pouta sanoo suoraan, että 
heidän mahdollisuutensa auttaa 
ihmisiä supistuisi huomattavasti, 
ellei kriisikeskuksessa työskente-
lisi Riitta Määtän kaltaisia vapaa-
ehtoisia erilaisissa vertaistukea 

Lisää  
taputuksia

Olin Pyhäinpäivän iltana 5.11. 
Tuomiokirkossa kuuntelemas-
sa Frigyes Hidasen Requiemia. 
Mahtavaa teosta esittämään 
oli kasattu yli satapäinen kuo-
ro Pohjan Sotilassoittokunnan 
säestämänä ja hienojen solistien 
kruunaamana. Tuomiokirk-
ko oli viimeistä penkkiä myö-
ten täynnä. 

Yleisön käytös esityksen lo-
puttua herätti kuitenkin ih-
metystä: lyhyen vaivaantuneen 
oloisen hiljaisen hetken jälkeen 
taputusta alkoi kuulumaan, ja 
sitä kestikin kapellimestarin ja 
solistien ensimmäisen kukituk-
sen ajan, mutta samalla kansa 
alkoi kaikkoamaan kirkosta 
ja suosionosoitukset vaimene-
maan! 

Lisää kukkia oltiin samalla 
hetkellä jakamassa esiintyjille, 
jotka jäivät tyystin ilman aplo-
deja erinomaisen esityksen jäl-
keen. Kapellimestari ei edes eh-
tinyt nostaa orkesteria ylös vas-
taanottamaan sille kuuluneita 
aplodeja puhumattakaan kuo-
ron huomioimisesta! 

Eikö kirkossa saa musiikil-
lisen esityksen jälkeen taputtaa 
vai eivätkö ihmiset osaa! Aiem-
pina vuosina Pyhäinpäivänä 
Requiemia kuunnellessani täl-
laista ei ole sattunut, vaan esiin-
tyjät ovat saaneet heille kuulu-
mansa kiitokset ja suosionosoi-
tukset.

JARKKO

Palautetta

Viime lehdessä ollut jut-
tu Anna Ehosta sai paljon  
palautetta.

Kiitos Riitta Hirvoselle erit-
täin koskettavasta Ehon An-
naa koskevasta jutusta. Olit 
kirjoittanut sen kauniisti.

SATU

Juttu oli äärimmäisen kosket-
tava ja puhutteleva. Luin sen 
nettilehdestä. Saattaminen on 
aina matka, joka jättää jälken-
sä. Ja olen täysin samaa miel-
tä Annan äidin kanssa: jokai-
sella tulisi olla oikeus hyvään 
kuolemaan.

ANU

Luin juuri Rauhan Terveh-
dyksestä Annan saattohoidos-
ta kertovan tarinan. Se oli to-
della koskettava, kauniskin ja 
kyynel tuli kyllä simmuun. 
Kiitokset siitä siis ja hienoa 
että tuommoisia tarinoita jul-
kaisette.

HEIDI

Kirjapalkinnon voitti nimimerkki 
Heidi. Palkinto on lähetetty 
hänelle. Ensi viikollakin arvomme 
yhden kirjalahjan palautteen 
antajien kesken.
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Maata kiertelemässä

Yhdysvaltoja vaaditaan puolustamaan vainottuja

Uskonnollista vapautta 
ajavat aktivistit moittivat 
Yhdysvaltoja siitä, että se 
ei riittävästi puolusta us-

kontonsa tähden vainottuja ihmi-
siä kaikkialla maailmassa. 

Aktivistit pitivät kokouksessa 
Washingtonissa lokakuun lopus-
sa. Kokouksen järjesti konserva-
tiivinen Family Research Coun-
sil -järjestö, joka oli kutsunut mu-
kaan paneeliin edustajia hallituk-
sesta, yliopistoista ja voittoa teke-
mättömistä järjestöistä.

Aktivistien mielestä asiat ovat 
menneet huonompaan suuntaan. 

Maailmassa vainotaan uskonto-
jen harjoittajia eikä Yhdysvallat 
puutu vainoihin riittävästi, vaik-
ka se on lainsäädännössään sitou-
tunut puolustamaan vainojen uh-
reja.

Kauhun  
kavalkadi
Mikä kauhun kavalkadi, luon-
nehti vainoa Georgetownin yli-
opiston professori Thomas Farr. 
Hän mainitsi esimerkkeinä kop-
tilaiskristittyjen joukkomurhat 
Egyptissä, toisinajattelijoiden 
vangitsemiset Kiinassa ja pappi-

en polttomurhat Nigeriassa. 
Farrin mukaan 70 prosenttia 

maailman väestöstä elää maissa, 
jossa uskonnonharjoitusta ra-
joitetaan. Farr perustaa tietonsa 
Pew Forum -järjestön tutkimuk-
seen. Sama tutkimus kertoo, et-
tä vaino maailmassa on vain li-
sääntynyt. 

Tina Ramirez johtaa kansain-
välistä Becket Fund for Religious 
Liberty -järjestöä, joka työskente-
lee uskonnollisen vapauden edis-
tämiseksi. Ramirezin mukaan ti-
lanne on vain pahentunut vuo-
desta 1998, jolloin Yhdysvallat 

laati lakinsa uskonnonvapauden 
puolustamisesta.

Kokouksen järjestäjät arvoste-
livat erityisesti Barack Obaman 
hallintoa, mutta löysivät puuttei-
ta myös Bill Clintonin ja George 
W. Bushin hallinnoista.

Valkoinen talo  
puolusti presidenttejä
Valkoisen talon edustaja ei näh-
nyt tilannetta yhtä pahana. Jo-
shua DuBoisin mukaan Yhdys-
vallat hoitaa tonttiaan erittäin 
vahvasti.

Presidentti Obama ja ulkomi-

nisteri Hillary Clinton suhtau-
tuvat DuBoisin mukaan erittäin 
vakavasti uskonnolliseen vapau-
teen. DuBois huomauttaa, et-
tä Obama on perustanut Yhdys-
valtain hallinnon osastoiden vä-
lisen yhteistyöryhmän, joka vas-
taa uskonnonvapausasioista. Nii-
tä ei käsitellä ainoastaan yhdessä 
osastosta.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service

Vertaistuella elämässä eteenpäin

tarjoavissa ryhmissä.
Esimerkiksi kriisikeskuksen ti-

loissa toimivassa Huoma-ryhmäs-
sä henkirikoksen uhrien läheiset 
tukevat toisiaan selviytymisessä. 

– Myös Suomen Mielenterveys-
seuran kriisipuhelimessa vastaa-
vat vapaaehtoiset, Pouta kertoo.

Kokemus 
tuo osaamista
Vertaistuki ei ole mikään uu-
si asia. Sen tärkeys oivallettiin jo 
1990-luvulla. Tunnetuinta ver-
taistoimintaa lienevät AA-kerhot. 
Niihin osallistuvat jakavat keske-
nään kokemuksensa, voimansa ja 
toivonsa auttaakseen toisiaan irti 

alkoholismista. 
Monilla menetyksen kokeneil-

la surevilla omaisilla on koke-
muksia vertaistuesta seurakun-
nan sururyhmissä. 

Vertaisryhmissä ei ole asiak-
kaita tai potilaita. Ryhmäläisten 
osaaminen ja tieto perustuu oma-
kohtaiseen kokemukseen.

Vertaistuki on sympatiaa, em-
patiaa ja toisten kuuntelua, kuten 
erään vertaisryhmän jäsen on tii-
vistänyt. 

– Vertaiset jakavat yhteisen ko-
kemusmaailman. He ymmärtävät 
toisiaan tavalla, johon työntekijä 
ei välttämättä pysty, Tiina Pouta 
sanoo.

Vertaistukea 
aiempaa enemmän
Oulun Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Nina Nieme-
lä kertoo, että aikaisempaa enem-
män diakoniatyössä Karjasillalla 
on kohdennettuja vertaisryhmiä 
muun muassa nuorille eläkeläisil-
le ja työttömille.

– Tällaiset teemoitetut ryhmät 
ovat kasvussa. Olemme tietoisesti 
lisänneet niitä, Niemelä selvittää.

Hän kertoo, että työntekijöille 
tulee myös runsaasti pyyntöjä uu-
sien vertaisryhmien perustami-
seksi. Kaikkiin toiveisiin ei kui-
tenkaan pystytä vastaamaan, sillä 
seurakunnassa harkitaan tarkasti, 
millaiset ryhmät kuuluvat luonte-
vasti kirkon toimintaan.

Tiina Pouta ja Nina Niemelä 
näkevät vertaistoiminnassa pal-
jon hyvää. Niemelän mukaan ko-
ko yhteiskunnassa, muun muassa 
kunnissa, luotetaan jo nyt paljon 
siihen, että kansalaiset tuottavat 
tulevaisuudessa toisilleen hyvin-
vointia.

Vapaaehtoisapu 
ei saa kasvaa villiksi
Tiina Pouta on huomannut, että 
kunnat vierittäisivät tiukassa ta-
loudellisessa tilanteessa mielel-
lään järjestöille, lakisääteisiä teh-
täviään. Pouta ei pidä näkemäs-
tään.

– Kunnat ovat velvollisia huo-
lehtimaan esimerkiksi siitä, et-
tä mielenterveysongelmiin tarjo-

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

taan apua.
Pouta pitää jopa riskinä sitä, et-

tä pikkuhiljaa tehtäviä valuu kun-
nista järjestöille.

– Kun näin tapahtuu, miten 
voimme taata kaikille kansalai-
sille tasavertaiset palvelut. Kun-
nilla pitäisi ainakin olla valmius 
maksaa siitä, että järjestöt hoita-
vat heidän töitään.

Pouta muistuttaa, ettei vapaa-
ehtoinen auttaminen voi kas-
vaa järjestöissä, kuten heillä, niin 
isoksi, etteivät ammattilaiset pys-
ty kantamaan vastuuta tarjotuis-
ta palveluista.

– Vertaistuki ei saa olla villiä 
toimintaa, vaan meidän työnte-
kijöiden on kyettävä esimerkiksi 
tarjoamaan työnohjausta vapaa-
ehtoisille ohjaajillemme.

Seurakuntalaisten 
osaamista arvostettava
Vertaistukeen on yhä enemmän 
odotuksia myös kirkossa. Nieme-
lä pitää sitä hyvänä kehityksenä. 

– Meidän työkulttuurimme 
on ollut liiaksi työntekijäkeskeis-
tä, emmekä ole osanneet arvostaa 
tarpeeksi sitä osaamista ja asian-
tuntijuutta, seurakuntalaisilla on.

Nina Niemelä sanoo vertaistu-
en tuovan rikkautta seurakunnan 
palveluihin.

– Ihmiset voivat valita, tule-
vatko he työntekijöiden luokse vai 
olisiko jokin vertaisryhmä heille 
tukena jaksamisessa.

– Osa varmaankin valitsee 
niin sanotun ammattiavun. Vi-
ranomainen voidaan kokea jol-
lain tapaa turvallisen etäiseksi, ja 
siksi hänelle saattaa olla helpompi 
puhua asioista, joihin liittyy esi-
merkiksi voimakasta häpeän tun-
netta.

RIITTA HIRVONEN

Vertaisryhmissä 
ei ole asiakkaita 
tai potilaita. 
Ryhmäläisten 
osaaminen ja 
tieto perustuu 
omakohtaiseen 
kokemukseen.
Vertaistuki on 
sympatiaa, 
empatiaa 
ja toisten 
kuuntelua, 
kuten erään 
vertaisryhmän 
jäsen on 
tiivistänyt. 
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LAKIMIEHEN
määräaikainen virka 31.12.2012 saakka  

(äitiysloman sijaisuus), sijoituspaikkana yhtymän johto.

Pätevyysvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto (OTK). Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 

603 mukaan.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan 
maksaa enintään 15 % peruspalkasta. 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen  
rekrytointipalvelumme kautta 17.11.2011 klo 15 mennessä. 
Lisätietoja: yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen p. 040 548 3233.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

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

Paikkoja avoinna

Kanttoriksi Kiiminkiin

Lisätietoja antavat kanttori Jarkko Metsänheimo p. 0400 487 187 ja 
kirkkoherra Pauli Niemelä p. 040 5793 246. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee 
jättää 16.12.2011 mennessä.

Tule kanttoriksi kasvavaan ja nuorekkaaseen 
Kiiminkiin, jossa on reilu 13 000 asukasta. 
Kanttorin virkoja on kaksi ja työntekijöitä noin 
kolmekymmentä. Puitteet ovat hyvät kirkkomusiikin 
toteuttamiseen.
Virka edellyttää muuta piispainkokouksen 
hyväksymää tutkintoa. Valittavan eduksi katsotaan 
innostus ja taito toimia lasten ja nuorten parissa
Palkkaus on vaatimusryhmässä 502.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

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

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

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

Koulutus

Muut seurakunnat

•	 Su	13.11.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
 Raino	Ojala
•	 Ti	15.11.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Kaisu	Holappa
•	 Pe	18.11.	klo	18.00	JUMALAN 
 KOHTAAMINEN
 Evankelista	Feija	Friman
•	 Su	20.11.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
 Eero	Pokela
•	 Ti	22.11.	klo	18.00	Rukouskokous
 Tuula	Purala

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!www.ohsrk.fi

Pe 11.11. klo 20 LIFT, Samuel Grönholm, Niina Män-
nikkö, Katja ja Juan Castillo. La 12.11. klo 14–17 
Kid’s Action day – iltapäivä Koskelan koululla. 
Su 13.11. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu Orava, 
Taisto Vähäaho, Maranatha. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Su 13.11. klo 17 Church@78, Internatio-

nal Service, Juan Castillo, Geza Toth, Nicky Berry. Ke 16.11. klo 19 Sana ja ru-
kous, Feija Friman, Hannu Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 17.11. klo 13 Päivä-
piiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 13.11. Ylistys Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Sotilaskokous 
klo 12.30. Ma 14.11. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 

OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

To 10.11. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Tuomo 
Ruuska. Pe 11.11. klo 18 Varkki-ilta, klo 21 Street-
ilta. La 12.11. klo 14 Kid`s Action Day Koskelan 

koululla, toimintailta 6–12-vuotiaille, nyyttärit. Su 13.11. klo 11 Isänpäivän perhekirkko, 
Toni & Lea Väyrynen, Daisy Öster, Petri Mettovaara. Ti 15.11. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 
16.11. klo 18 Nuortenilta. To 17.11. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, Henri Tuhkala, 
God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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!

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 15.11. klo 19.00 Liisa Konnulla, Ahotie 6, 
Muhos, pe 18.11. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla, Paavonniementie 16, 
Pudasjärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.11. klo 19.00 Anna-Leena Peltomäellä, 
Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Armolahjaseminaari 
18.–20.11. Vanha pappila 

Pe alk. klo 18 La alk. klo 12 Tarkem- 
pi ohjelma mm. nettisivulla pohjois-
pohjanmaa.sekl.fi ja Sunnuntaisin 
klo 16 Sanan ja lähetyksen hetki 
keskustan srk-talo. Tiistaisin klo 18 
Intiön srk-koti raamattupiiri.

To 10.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta, 
Ilmestyskirja Vesa Pöyhtäri. Su 13.11. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Heino Kouva. Tervetuloa!

Raamattutunti su 13.11. klo 15, 
Mika Pouke. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 17.11. klo 19 Jonne Pirkola: Jumalan 
laki kristitylle.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Sunnuntain opetusseurat: 
Mikä kristittyä valvottaa?
Su 13.11. klo 15
Oulun tuomiokirkko srk:n 
Vanha pappila, Asemakatu 6. 
Mukana: Aki Paavola ja 
Juhani Seppänen

Ilmoitus Rauhan tervehdys 10.11.2011
1-palstainen x 45 mm, mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle.

Laskutus:
Suomen Raamattuopisto/Julistustyö
PL 15
02701 Kauniainen

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka
p. 044 0210 110

 
 
 
    www.sro.fi         www.kylvaja.fi

Iltamessu Raamatun ja 
lähetystyön äärellä

Su 13.11. klo 17
Pateniemen kirkossa 

Saarna past. Aki Paavola, lit. T.Pokka
Lapsille omaa ohjelmaa. Kirkkokahvit,
Jorma Rissanen Mongoliasta.Tervetuloa!
Järj. Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk

Su 13.11. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS

Ke 16.11. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Sinappia   

Puolustaudun

Julkisuudessa on viime aikoina pohdittu eh-
kä tavallista enemmän, millaisia juttuja me-
dia kertoo kirkosta. Keskusteluun toi hyviä 
sytykkeitä Helsingin hiippakunnan emeri-

tuspiispan Eero Huovisen mediakritiikki, joka 
kohdistui paljolti Helsingin seurakuntien Kirkko 
ja kaupunki -lehteen. Myös muu media sai piis-
palta kyytiä. Huovinen kaipaa tiedon välitykseen 
enemmän syvyyttä.

Kirkon tiedottajia piispa kutsui raflaavasti sek-
siriippuvaisiksi, kun esimerkiksi kesällä 2010 jär-
jestetyn Luterilaisen maailmanliiton Stuttgartin 
yleiskokouksen yhteydessä tiedotukseen kärkeen 
nousi kaksi seksuaalisuutta käsittelevää aihetta.

Kotimaa24-sivusto uutisoi tällä viikolla, että 
ensimmäistä kertaa sillä on ollut yli 100 000 eri 
kävijää kuukauden aikana. Millaiset jutut ovat ol-
leet Kotimaa24:n ”kuumimpia aiheita”?

Kuukauden luetuimpiin mahtuu muun mu-
assa seuraavat juttuaiheet: ”Vanhoillislestadio-
laiset pyytävät anteeksi hoitokokousten väärin-
käytöksiä”, ”Oulun seurakunnat painottaa: Jee-
sus-laastari ei sisällä huumeita”, ”Johanna Kor-
honen: "Toimittaja, älä hyysää fundamentalistia" 
ja ”Kansanlähetyksen homokanta johtaa työsuo-
jelutarkastukseen”.

Mikään yllä mainituista otsikoista ei kerro suo-
ranaisesti kirkon hengellisestä ytimestä: uskosta 
Jumalaan ja Jeesukseen syntien sovittajana.

Miksi? Kirjoitammeko me kirkon lehtien toi-
mittajat sitä, mitä kansa tahtoo vai olemmeko hu-
kanneet kirkon kalleimman sanoman?

Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani 
Ruokanen on todennut, että toimittajan vastuu, 
myös kirkollisissa lehdissä, on ennen muuta vas-
tuuta lukijoille, kuulijoille ja katselijoille. Media 
on hänen mukaansa ”kaikessa kaupallisuudes-
saankin totuusyhteisö, joka pyrkii kertomaan re-
hellisesti, mitä maailmassa tapahtuu, miksi ja mi-
ten se vaikuttaa ihmisten elämään”.

Ruokanen on todennut edelleen, että kirkolli-
sen median on oltava solidaarinen kirkolle, mut-
ta samalla täytettävä kriittinen tehtävä suhteessa 
taustayhteisöön. 

Ehkä juuri tästä kriittisyydestä ja vastuusta lu-
kijoille kumpuaa ainakin osa otsikoista enemmän 
kuin siitä, että olisimme liimautuneet vain yhden 
aihepiirin, seksin, ympärille.

Valitettavaa on, jos pelkästään sana homosek-
suaalisuus jonkun jutun yhteydessä, esimerkiksi 
uutisessa Kansanlähetykseen liittyen, tarkoittaa 
joidenkin mielestä välittömästi seksistä kirjoitta-
mista. Näinhän ei voi olla. Tässä tapauksessa uu-
tinen käsitteli – ei seksiä – vaan sitä, syrjiikö kris-
tillinen järjestö yhtä ihmisryhmää, jos se ilmoit-
taa julkisesti, ettei palkkaa homoseksuaalisessa 
suhteessa eläviä työhönsä.

RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

M usiikkiryhmä Ama-
ni viettää ensi vuonna 
25-vuotistaiteilijajuh-
laansa. Joulun aikoi-

hin ilmestyy kokoelmalevy, jo-
ka sisältää musiikkia julkaistuil-
ta seitsemältä albumilta. Amani 
kiertää juhlavuoden aikana ym-
päri Suomea.

Amani on Suomen Lähetysseu-
ran työyhteydessä toimiva mu-
siikkiryhmä, jonka kotipaikkana 
on Oulu. Ryhmä esittää pääasias-
sa itä- ja eteläafrikkalaista hengel-
listä musiikkia. 

Afrikkalaisia 
rytmejä
Amani on toiminut vuodesta 1976 
lähtien aluksi Lapiosalmikuo-
rona, ja vuodesta 1987 nykyisel-
lä nimellään, jolloin se erikoistui 
esittämään afrikkalaista musiik-
kia suomeksi ja alkuperäiskielillä. 
Afrikkalaisesta musiikkikulttuu-
rista Amani on saanut kokemuk-
sia Tansanian-matkoiltaan.

Neljännesvuosisata 
rumpujen kuminaa

Swahilinkielessä ”amani” tar-
koittaa rauhaa. Musiikkiryhmään 
kuuluu yhteensä 10–15 laulajaa ja 
soittajaa. Amani haluaa iloisen ja 
rytmikkään musiikin välityksellä 
levittää evankeliumia kotimaas-

sa ja kertoa lähetystyöstä. Samal-
la musiikkiryhmä tukee Afrikas-
sa tehtävää lähetystyötä kohden-
tamalla osan konserttituotoistaan 
kummikohteelleen Tansaniassa.

Osallistuminen seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön 
auttaa meitä tekemään 
harkittuja päätöksiä kirkon 
murroksessa, kokenut 
luottamushenkilö Reino 
Laitinen Kempeleestä 
sanoo. Pohjoisen 
luottamushenkilöt 
kokoontuvat viikonloppuna 
Kempeleessä.

Kun kirkossa on edessä 
muutoksia muun muassa 
heikkenevän talouden seu-
rauksena, mikä on luotta-

mushenkilöiden vastuu tulevissa 
murroksissa? Tätä pohditaan Ou-
lun hiippakunnan luottamushen-
kilöiden neuvottelupäivillä ensi 
lauantaina Kempeleessä. 

Luottamushenkilöt perehtyvät 
päivän aikana muun muassa kir-
kon tulevaisuusselontekoon 2020.

Kempeleen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Reino Laitinen 
korostaa, että luottamushenkilön 
vastuu on eri kuin työntekijöiden. 

– Työntekijät vastaavat oman 
työalansa, esimerkiksi nuoriso-
työn palveluiden toteuttamisesta. 
Luottamushenkilöiden tehtävä on 
tukea seurakunnan palveluja luo-
malla päätöksillään mahdollisim-
man toimivat edellytykset eri työ-
muodoille.

Luottamushenkilöt pohtivat 
muuttuvaa kirkkoa

– Erityistä taitoa ja osaamis-
ta luottamushenkilöiltä ei mie-
lestäni vaadita. On kuitenkin sel-
vää, että aktiivinen osallistumi-
nen seurakunnan vapaaehtois-
työhön auttaa tiedostamaan, mi-
kä on oleellista seurakunnan pal-
veluissa. Tämä tuntemus luo poh-
jan harkituille päätöksille.

Muutoksissa 
edettävä varovaisesti
Laitisen mukaan Kempeleessä 
katsotaan luottavaisesti tulevai-
suuteen, koska seurakunnan pal-
velut ja talous ovat kunnossa ja 
henkilöstö on motivoitunutta. 

– Olemme tehneet ja teem-
me edelleen rakentavia muutok-
sia esimerkiksi jumalanpalveluk-
siin. Meidän jumalanpalveluk-

semme on nyt selvästi antoisam-
pi, kun sen toteutukseen osal-
listuu papin ja kanttorin lisäksi 
myös muita seurakunnan työnte-
kijöitä ja maallikkoja. 

– Seurakuntalaiset ovat otta-
neet uudistukset hyvin vastaan. 
Jumalanpalvelus on elävöitynyt 
ja yhteisöllisyys on vahvistunut. 

Laitinen kertoo huomanneen-
sa, että seurakuntalaiset osallis-
tuvat sopiviksi katsomiinsa pal-
velutehtäviin, kun heitä rohkeas-
ti pyytää. 

Kokenut luottamushenkilö ar-
vioikin, etteivät seurakuntalaiset 
hylkää, jos kirkossa tehdään uu-
distuksia maltillisesti, pienin as-
kelin.

RIITTA HIRVONEN

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

Musiikkiryhmä Amani keikkailee ensi vuonna ahkerasti.
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Piplialahjat

Suomen Pipliaseura   |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  puh 010 838 6520 | myynti@bible.fi 

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN
Innostava luku- ja hakuteos 
Raamatun opeista. 365 teksti-
kokonaisuutta  vuoden jokaiselle 
päivälle.

PIPLIA LAPSILLE
Koko perheen klassikko-
raamattu. Myös äänikirjana.

NAHKANTINEN RAAMATTU 
JA VIRSIKIRJA
Tilaa lahjansaajan kultainen nimi-
painatus kanteen. Useita eri värejä.

 •   markkinoiden laajin raamattuvalikoima  •   Suomen Pipliaseura   •  www.pipliakauppa.fi  

uutuus
RAAMATTU 

RISTIIN  RASTIIN

Jaakko Syynimaa
Seurakuntapastori 
Tuiran seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
on läheiset ihmiset. He 
tekevät elämästä elämi-
sen arvoista.

Minulle on tärkeä raa-
matunkohta Mark. 
10:13-16 "Lasten kaltais-
ten on Jumalan valtakun-
ta".  Noihin evankeliumin 
jakeisiin on kätketty sel-
lainen viisaus, että sitä ei koskaan voi tutkiskella liiaksi. Iso-
sille muotoilin asian niin, että kyseisen evankeliumikohdan 
sanoma meille on: "Älkää alkako mölleiksi, sillä möllit eivät 
möllötykseltään näe elämän ihmeellisyyttä". 

Olen halunnut nykyiseen työhöni nuorisopastorina, sil-
lä pidän nuorten kanssa työskentelystä ja kyseisen työalan 
toiminnallisuudesta. Koen myös, että nuorten sekä eritoten 
nuorten aikuisten parissa tehtävän työn tulisi olla eräs kirkon 
keskeisimmistä painopisteistä. 

Esikuvani on tekisi mieleni sanoa, että Motörheadin Lemmy, 
mutta sanotaan, että kaikki ne, jotka uskovat asiaansa ja jak-
savat sen ajamana mennä vaikka läpi harmaan kiven. Toivoi-
sin itsekin voivani joskus olla heidän kaltaisensa, lasten kal-
taisuudesta puhumattakaan.

Harrastan musiikkin tekoa ja kirjoittelen proosaa. Molem-
pien esteenä toimii tehokkaasti kolmas harrastukseni; tieto-
konepelit. 

Terveiset lukijoille iloa ja valoa räntäsateidenkin keskelle!

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Miesten 
adventtitapaamisen 
vieraana Klaus Härö

Paltamon Mieslahdessa vie-
tetään 10. joulukuuta jo pe-
rinteeksi muodostunut-
ta valtakunnallista Mies-

ten adventtitapaamista. Paikka-
na on Kainuun Opisto. Tapah-
tuman toisena pääpuhujana toi-
mii elokuvaohjaaja Klaus Härö ja 
piispan puheenvuoron pitää Voit-
to Huotari. Tapahtuman periaat-
teena on edelleen matala kynnys, 
mutta korkeatasoinen ohjelma.

Päivä alkaa aamiaisella, jonka 
jälkeen katsotaan Härön ohjaama 
elokuva Postia pappi Jaakobille. 
Härö suunnitteli nuoruudessaan 
papin uraa ja tutki paljon Raa-
mattua. Elokuvaohjaajana hän on 
kuvannut pienen ihmisen osaa ja 
armahtaminen on hyvin keskei-
nen aihe hänen monissa kansain-
välisesti palkituissa elokuvissaan, 
kuten Näkymätön Elina, Äideistä 
parhain ja Uusi Ihminen. 

Miesten adventtitapaamisen 
muuta ohjelmaa ovat joulupäiväl-
linen kaikilla herkuilla, metsässä 
tapahtuvan jätkänkynttiläkirkko 

ja paljon komeaa virren veisuuta.
Tilaisuus on Herättäjä-Yhdis-

tyksen Itä-Suomen aluetyön ja 
Kainuun Opiston järjestämä ta-
pahtuma, joka kerää runsaasti 
eri-ikäisiä miehiä ja miesporukoi-
ta eri puolilta Suomea. Seurakun-
tien miestenpiirit ovat pitäneet si-
tä myös omana joulujuhlanaan.

Tapahtumaan voi ilmoittau-
tua soittamalla numeroon 020 
7856 830.

Klaus Härö.

Oulun vanhin sekakuo-
ro Oulun Laulu täyt-
tää vuosia. Juhlaviikon-
loppu alkaa perjantaina 

11. marraskuuta kunniakäynnil-
lä kuoron perustajan Janne Ha-
puojan, pitkäaikaisen puheenjoh-
tajan Tauno Kokon ja kuorolai-
sen Pentti Ristikarin haudoilla. 

Lauantaina 12. marraskuuta 
ohjelmassa on onnittelujen vas-
taanotto kello 11–13 Vanhassa 
pappilassa. Juhlakonsertti pide-
tään Oulun kaupungintalon juh-
lasalissa kello 17. 

Konsertissa kuullaan osia 
muutamasta isommasta teokses-
ta sekä vanhaa ja uudempaa kuo-
romusiikkia Kristian Hebergin 

Oulun Laulu  
täyttää 90 vuotta

johdolla. Soolo-osuudet laulaa 
Jenni Kinnunen ja säestyksistä 
vastaa pianisti Piia Knihtilä. Vä-
liajalla viihdyttää multimediaesi-
tys Yhdeksänkymppinen. 

Oulun Laulu aloitti toimin-
tansa 1921 nimellä Nuorten Seka-
kuoro. Kuoro toimi Oulun ainoa-
na oratoriokuorona monen vuo-
sikymmenen ajan. Vuodesta 1976 
Oulun Laulu on ollut Oulun Seu-
dun Setlementti ry:n alaisen Ou-
lun kansalaisopiston kuoro.

Nykyään Oulun Lauluun kuu-
luu 35 laulajaa ja ohjelmisto kä-
sittää sekä suomalaista että ulko-
maista kuoromusiikkia. Kuoro 
esiintyy eri tilaisuuksissa ja avus-
taa Oulun Tuomiokirkkoseura-
kunnan jumalanpalveluksissa. Se 
pitää myös leirejä ja konsertteja 
lähipaikkakunnilla. Kuoroa joh-
taa freelance-kuoronjohtaja Kris-
tian Heberg. 

Kuva nuorten sekakuorosta vuodelta 1926. Keskellä kuoron johtaja Janne Hapuoja.

O u lu n L au lu
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Miehillä oma viikko Oulussa

Suomessa vietetään parai-
kaa miesten viikkoa. Mik-
si? Mikä miehillä mättää 
niin, että oma viikkokin pi-

tää omistaa heille? 
Kysymykseen vastaan Oulun 

seurakuntayhtymässä työskente-
levä lapsi- ja perhetyön diakonia-
työntekijä Kari Rekilä. Hän on 
olllut  järjestämässä miesten vii-
kon tapahtumia Oulussa epävi-
rallisen miesverkoston kanssa. 

Toinen puuhamies on pastori 
Jukka Joensuu Oulujoen seura-
kunnasta.

Oulun seurakuntayhtymä 
osallistuu viikkoon järjestämäl-
lä tapahtumia, joissa käsitellään 
muun muassa miehen rooleja ja 
isyyttä.

Kompastuskiviä 
riittää
Miehellä on monta kompastuski-
veä. Hän ei Rekilän mukaan siedä 
paineita niin kuin ennen. Hän ei 
myöskään aina kestä, kun perhee-
seen syntyy ensimmäinen vauva. 

Raskauden aikana nuoren pa-
rin elämä muuttuu odotuksek-
si ja kokee totaalisen muutoksen, 
kun lapsi syntyy. Vastuuta ei aina 
jakseta kantaa. Varsinkin kun si-
tä pitää yhden hengen sijaan kan-
taa kahdesta. 

Nuori pari saattaa Rekilän mu-
kaan erota lapsen syntyessä ja jos-
kus sitäkin ennen. Oikeaa elämää 

on vaikea elää, kun yhteiskun-
ta tarjoaa elämisen malleja, jotka 
eivät kanna. 

Rekilän mukaan jotkut ko-
timaiset televisiosarjat tarjoa-
vat malleja, joka 
enemmänkin so-
pivat yksineläjille 
kuin perheellisil-
le. Kun yhteiskun-
ta tarjoaa kierou-
tuneita mallejaan, 
miehen on vaikea 
pysähtyä kuunte-
lemaan itseään ja 
perhettään: mi-
tä oikeasti tarvit-
semme. Mikä olisi paras tapa suh-
tautua perheeseen? 

– Miehen on parasta hyväksyä 
muutokset ja tukea nuorta äitiä, 
Rekilä antaa esimerkin.

Nainen ei ole välttämättä sen 
parempi kuin mieskään. Hänkin 
saattaa esimerkiksi asettaa uran-
sa lapsen edelle, vaikka se saattaa 
olla lapselle vahingollista.

Ensisynnyttäjien keski-ikä on 
noin 30 vuotta. Se kertoo Rekilän 
mukaan jotain yhteiskunnastam-
me. Lapsi ei ole enää ykkönen.

Roolit 
pitää tunnistaa
Rekilä arvelee, että miestä ei eh-
kä ole kasvatettu pysähtymään ja 
pohtimaan asioita.

– Annetaanko sille tilaakaan? 

Koetaanko pysähtyminen miehi-
senä, kun eletään tässä maskulii-
nisessa maailmassa? Työelämä ja 
jatkuva kouluttautuminen puser-
tavat miehen ahtaalle. Jääkö täs-

sä tilanteessa tilaa 
lapsille ja puoli-
solle? Rekilä poh-
tii.

Miestä rasitta-
vat myös roolipai-
neet. Hänen pitää 
kuitenkin tunnis-
taa ne ja olla oi-
keassa roolissa oi-
keassa paikassa. 
Esimerkiksi koto-

na pitää käyttäytyä kuten avio-
mies ja isä käyttäytyy eikä kuten 
firman työntekijä.

Mies on 
huolehtija
Mies on Rekilän mukaan perhees-
tä huolehtija ja nainen hoivaaja. 
Miehen pitää ottaa rohkeasti vas-
tuu puolisosta ja lapsista. Tämä 
on kristinuskon opetusten mu-
kaista.  

– Mies ja nainen ovat kuiten-
kin kristinuskon mukaan tasaver-
taisia, Rekilä huomauttaa.

Asiat ovat kuitenkin menemäs-
sä oikeaan suuntaan.  Ennen mie-
het kestivät paineita, mutta eivät 
puhuneet vaikeista asioista. Nyt 
on päinvastoin. Miehet osaavat 
Rekilän mukaan puhua tunteis-

Miesten viikon tapahtumia
Torstaina 10.11.
Isä-ilta kello 18 Ritaharjun monitoimitalossa, Rita-aukiontie.

Yhteisen toiminnan suunnittelua Ritaharjun alueella.

Virsilauluilta miehille 19 Oulun tuomiokirkossa.

Mukana mieskuoro Weljet.

Lauantaina 12.11.
Isä-lapsi-toimintapäivä kello 10–14 Hintan seurakuntatalossa.

Yhteistä tekemistä, lettuja ja makkaranpaistoa.

Sunnuntaina 13.11.
Perhemessu kello 10 Oulujoen kirkossa.

Toimittaa Pentti Kortesluoma, avustaa Jukka Joensuu. 

Kanttorina Sanna Leppäniemi.

Isänpäiväjuhla kello 12 Hintan seurakuntatalossa.

Yhteislaulua, juhlapuhe, musiikkiesityksiä. Kakkukahvit.

Miehelläkin tunteet on kello 18 Myllyojan seurakuntalossa.

Runon ja musiikin ilta. Runoja lausuu pastori Juha Vähäkangas. 

Musiikki, Ylikiimingin mieskvartetti.

taan ja vaikeuksistaan. 
Miehet ovat myös pehmenty-

neet. He uskaltavat keskustella 
lapsista ja kasvatuksesta sekä peu-
hata lasten kanssa. Tämän Reki-
lä on huomannut esimerkiksi Isä-
lapsi-parkeissa, joihin isät voivat 
tulla jälkikasvunsa kanssa. 

Kurssi 
voidaan muuttaa
– Meillä on tilaisuus puhua ja 
muuttaa kurssi. Kirkko voi pitää 

keskustelua yllä ja auttaa kurssin 
muuttamisessa, Rekilä uskoo. 

Oulun seurakuntayhtymäkin 
tarjoaa miehille apuaan. Seura-
kunnissa kokoontuu miesten pii-
rejä,  isä-lapsi-parkkeja pidetään 
ja isien ja lapsien sählyotteluita 
järjestetään.

Miesten viikon tapahtumat 
pidetään Oulun seurakuntayh-
tymän tiloissa. 

PEKKA HELIN

Ennen miehet 
kestivät paineita, 
mutta eivät 
puhuneet vaikeista 
asioista. Nyt on 
päinvastoin.

S anna Tu r u n e n

Diakoniatyöntekijä Kari Rekilän mukaan miesten on Suomessa mahdollista päästä väärästä miehen roolista.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9.55–12.
Su 13.11. klo 10 messu Tuiran 
kirkosta. Messun toimittaa Juk-
ka Kolmonen, ja häntä avustaa 
Juha Valppu. 
Klo 11.30 isänpäivän radiopy-

häkoulussa puhuu pastori Juha 
Tahkokorpi.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa perhetyön diakoni 
Kari Rekilä kertoo työstään ja 
isänä olemisesta. Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi.
To 10.11. Klo 16.40 Sydämeni 
missio -ohjelmassa tunnelmia 
Namibiaan ja Botswanaan teh-
dyltä tutustumismatkalta ker-
too Rauhan Tervehdyksen pää-
toimittaja Elsi Salovaara. Häntä 
haastattelee Ari Koivulahti.
Pe 11.11. klo 16.03–17 Toivon 

tuomiokapituli.
Ma 14.11. – ke 16.11. klo 16.20 
Armonpulla. Seurakuntalaiset 
kertovat, milloin he ovat elä-
mänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan ”armonpullas-
ta” ja mitä silloin tapahtui. 
Ke 15.11. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Oululainen Pekka Tuomi-
nen kolumnoi.
To 17.11. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertovat kempeleläiset Teija ja 
Mikael Estabrook.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 13.11. klo 9.45 isänpäivän ra-
diopyhäkoulussa puhuu pastori 
Juha Tahkokorpi.

Su 13.11. klo 10 radiojumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.11. klo 10 isänpäivän per-
hekirkko Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Mari Flink, ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Urkuri-
na on Péter Marosvári, ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 12.11. klo 18 iltahartauden 
pitää kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki Oulusta. 
Su 13.11. klo 10 Piikkiön seura-
kunnan negrospirituaalimessu 
Pyhän Nikolauksen kirkosta. 

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

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 13.11. klo 10 Isänpäivän per-
hemessu Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Timo Riihi-
mäki, avustaa Anu Ojala ja Mer-
ja Veikkolainen, kanttorina Mar-
jo Irjala. Mukana varhaisnuorten 
kuoro ja mukulamuskari. Var-
haisnuorten kerholaiset osallis-
tuvat messun toteutukseen.

Eetterissä

Nuoret haluavat sitoutua
Seurakunnan nuorten 
toiminta ei tarkoita 
vain rippikoulua ja 
isoskoulutusta. Elämän 
suuria kysymyksiä voidaan 
käsitellä esimerkiksi 
palvelutyön kautta.

Nykyajan nuoret roikkuvat 
netissä, eikä heitä enää 
kiinnosta perinteinen 
ryhmätoiminta. Tavates-

sa halutaan korkeintaan hengail-
la, sillä sitoutuminen ahdistaa. 

Kysyimme Oulun seurakun-
tien nuorisotyöntekijöiltä, sisäl-
tääkö lausuma totuuden sieme-
nen vai kertooko se enemmän 
ennakko-oletuksista. Mitä nuo-
ret kaipaavat tässä ajassa? Voiko 
seurakunta tarjota nuorille muu-
takin kuin rippikouluun kytkey-
tyvää toimintaa?

Yhteisen 
pöydän ääressä
Karjasillan nuorisotyönohjaaja 
Jenni Koskenkorva kiistää, että 
sähköiset viestimet olisivat syr-
jäyttäneet kasvokkain kohtaa-
misten tarpeen. Nuoret haluavat 
istahtaa saman pöydän ääreen, 
pohtia paikkaansa maailmassa 
ja kaivautua arkipäivän haasteita 
syvemmälle.

Seurakunta on vastannut 
nuorten tarpeeseen aloittamal-
la kaikille avoimen nuortenillan 
järjestämisen. Toivon Satama -il-
lat sisältävät noin tunnin mittai-
sen ohjelmallisen osuuden, va-
paamuotoista oleskelua sekä yh-
teisen iltahartauden. 

Syksyn aikana pohditaan 
muun muassa pyhää ja salattua, 
omaa kelpaamista sekä uskoa, toi-
voa ja rakkautta. Keskustelut käy-
dään nuorten kielellä, mutta Raa-
mattu on myös vahvasti esillä.

– Lähdemme siitä, että nuo-
rilla on kaipuu ja tarve Jumalan 
Sanaan. Pelkkä oleilu ei kiin-

nosta meitä työntekijöitä eikä 
myöskään nuoria, Koskenkor-
va väittää.

Väitteelle on myös perusteita, 
sillä Toivon Satama -illat ovat syk-
syn aikana löytäneet joukon in-
nostuneita osallistujia. Kosken-
korva kannustaa kuitenkin mui-
takin mukaan syvälliseen, haus-
kaan ja iloiseen porukkaan.

– Täällä ei tarvitse suorittaa, 
päteä tai olla paras kaikessa. Sen 
sijaan voi pysähtyä, pohtia ja filo-
sofoida yhdessä.  

Haravoiden 
Nepaliin
Rippikoulu ja isoskoulutus lii-
kuttavat laajoja nuorisomassoja 
myös Oulun seudulla. Perintei-
sen seurakuntanuorten toimin-
nan lisäksi halutaan tarjota toi-
mintaa myös pienemmille nuori-
soryhmille.

Tuiran nuorisotyönohjaaja 
Tuulikki Ståhlberg vetää toimin-
nallista missionuorten sekä palve-
lunuorten ryhmää. 

Missionuoret saavat laajan kat-
sauksen lähetystyön toimintaan 

kaksivuotisen projektin aikana. 
Tällä hetkellä 15 nuorta kerää ra-
haa 2012 järjestettävään lähetys- 
ja opintomatkaan Nepaliin. Mat-
kan aikana tutustutaan Suomen 
Lähetysseuran työhön ja työsken-
nellään avustaen paikallisessa las-
tenkodissa. 

– Nuoret saavat aivan toisen-

laisen kontaktin lähetystyön työ-
kenttään, kuin jos vain kertoisim-
me ja näyttäisimme kuvia, Ståhl-
berg uskoo.

Lähetystyöhön sitoutuminen 
tarkoittaa myös sitä, että nuoret 
järjestävät kirpputoreja, haravoi-
vat ja siivoavat vanhuksille, pitä-
vät kirkkokahvituksia tai leikittä-

vät lapsia matkakassan kartutta-
miseksi. Näin seurakunnan toi-
minta työntekijöineen tulee it-
sestään tutuiksi ja ennakkoluulot 
voivat hälventyä.

– Mukaan lähtiessä voi yllät-
tyä, kuinka monipuolista seura-
kunnan nuorisotoiminta on. 

Käsi tarvitsevan 
käteen
Palvelunuorten ryhmä on toimi-
nut eri kokoonpanoilla jo 40 vuot-
ta. Tällä hetkellä 11 nuorta vierai-
lee joka toinen maanantai Lohi-
padolla CP-lasten ja nuorten kou-
lulla. Yhdessä esimerkiksi maala-
taan kankaita, leikitään, jutellaan 
ja tehdään retkiä.

– Käytännössä avustamme 
myös paljon lapsia. Leipoessa pi-
detään toisen kättä ja sivellään yh-
dessä pullaa, kertoo Ståhlberg.

Vierailuilla on tärkeä merkitys 
sekä nuorille että lapsille. 

– Sitoutuessa rikastuttaa itse-
ään ja tutustuu erilaisten ihmis-
ten maailmaan. Siinä voi myös 
oma arvomaailma muuttua. 

KRISTA VÄISÄNEN

E l s i  S a l ovaa ra

Mikko Ylävaara, Anniina Kananen ja Emma Tossavainen kuuluvat Lohipadon koulun palveluryhmään. Ryhmä järjestää koululla 
toimintaa joka viikko. Kuvassa laaditaan listaa levyraadissa arvioitavista kappaleista. 

Avoimet ovet Tuiran kirkossa keskiviikkoisin kello 18–

20 sekä Kastellin kirkossa joka toinen tiistai kello 18–

20.30 sekä Patelan kirkolla torstaisin kello 18–20.30.

Yökahvila vuoroviikoin Kaijonharjun ja Meri-Toppilan 

kaupungin nuorisotalolla perjantaisin kello 20–23 se-

kä Pyhän Andreaan kirkolla perjantaisin kello 18–22.

Toivon Satama -nuortenillat Pyhän Andreaan kirkossa 

joka toinen keskiviikko kello 18–20.30.

Nuortenilta Tuiran kirkolla torstaisin kello 18–20 alkaen 

aina varttikirkolla.

Missionuorten ja palvelunuorten ryhmät, kysy lisätie-

toja Tuulikki Ståhlbergilta, p. 040 5747 082.

Avarit (avoimet illat) ovat kohtaamispaikkoja Oulujoen 

seurakunnan nuorille, maanantaisin kello 18–21 Saare-

lan seurakuntakodilla ja kello 17–20 Talvikankaan nuori-

sotalolla, tiistaisin kello 18–21 Hintan seurakuntatalossa 

ja keskiviikkoisin kello 18–21 Saarelan seurakuntakodilla, 

torstaisin kello 18–21 Hintan seurakuntatalossa.

Boxi Yli-Kiimingissä toimii keskiviikkoisin kello 16–20, 

7. luokkalaisista–18-vuotiaille Vesalan koululla. 

Yökahvilat ovat auki perjantai-iltaisin Hintan seura-

kuntatalolla kello 19–24, Myllyojan nuorisotalolla kel-

lo 20–23.45 ja Talvikankaan nuorisotalolla kello 19–24.

Ylikiimingin Boxi  on yökahvilana kello 17–22.45 seu-

raavina perjantai-iltoina: 11.11. ja 9.12. 

Missioklubi on nuorten kansainvälinen klubi, josta li-

sätietoja antavat Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja 

Jouni Heikinheimo, p. 040 7379 643.

Oulussa illat ovat nuorten
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Olin ehkä kahdeksanvuotias, kun isäni tuli herättämään minut keskellä yötä. Hän käski 
minua pukemaan lämpimät vaatteet päälleni, takin ja kengät. 

Isä ei selitellyt miksi, totesi vain, että luvassa on yllätys.
Lähdimme yhdessä ulos ja kävelimme Oulankajoen rantaan katsomaan revontulia. 

Tuona yönä taivas loisti niin punaista kuin vihreää. 
Seisoimme isän kanssa ihan hiljaa ja katselimme ylös. Muistan kuulleeni revontul-

ten äänen, oudon sähköisen ritinän. 
Valosaastetta ei ollut, sillä kotini oli keskellä Kuusamon Oulangan kansallispuistoa, 

biologisella tutkimusasemalla.
Toinen muistoni on, kun olimme kesällä veneellä joella. Laskimme koskea, eikä mil-

lään kumiveneellä. 
Olin veneen kokassa nukkeni kanssa ja isä ohjasi venettä. Vesi pärskyi silmille, mutta 

minua ei pelottanut lainkaan. Tiesin, että isä pitää minusta huolen.
Muistan, kuinka mietin lapsena tulevaisuutta. Isä sanoi, että sinä voit tehdä mitä 

haluat. Ei tarvitse miettiä, mitä jo osaa, vaan mitä haluaa. 
Isä on tärkeä. Ei se ole niin tärkeää, mitä isän kanssa tehdään ja puhutaan. Tärkeää 

on, että isä on lähellä.
Me emme ole ainoastaan vanhempiemme lapsia, vaan myös Jumalan lapsia. Kasteella 

Jumala on kutsunut meidät nimeltä omakseen. Meidät on otettu Jumalan rakkauden suo-
jaan ja mitä elämässämme tapahtuukaan, meidän ei tarvitse olla yksin.  

Taivaan Isä on aina meidän lähellämme ja valvoo meitä ja meidän kanssamme.
Taivaan Isä, pidä sinä meistä huolta. Nosta ja kanna, vie perille.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Oppilaitospastori

Lähellä isää

Ps. 90: 1-6, 12-15  
Herra, sinä olet meidän turvamme
polvesta polveen.
      Jo ennen kuin vuoret syntyivät,
      ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, 
sinä olit.
      Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot:
»Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.»
      Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä,
      kuin eilinen päivä, mailleen mennyt,
      kuin öinen vartiohetki.
Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken kukoistaa,
      joka vielä aamulla viheriöi
      mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen.
      Herra, käänny jo puoleemme.
      Kuinka kauan vielä viivyt?
      Armahda meitä, palvelijoitasi!
Ravitse meitä armollasi joka aamu,
niin voimme iloita elämämme päivistä.
      Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo
      yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. 

Ilm. 22: 10-17 
   
 »Älä sulje sinetillä tämän kirjan ennussanoja, 
sillä hetki on lähellä. Jumalaton eläköön yhä 
jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, 
vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä 
edetköön pyhyyden tiellä.
    Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle 
palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. 
Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja 
loppu.
    Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he 
pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä 
porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolelle jäävät 
koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien 
palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja 
noudattavat sitä.
    Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, 
jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä 
olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.»
    Henki ja morsian sanovat: »Tule!» Joka tämän 
kuulee, sanokoon: »Tule!» Joka on janoissaan, 
tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.

Mark. 13: 33-37 
Jeesus sanoo:
»Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette 
tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa 
vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa 
kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, 
niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, 
sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla 
vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo 
valjetessa. Hän tulee äkkiarvaamatta - varokaa siis, 
ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon 
teille, sen sanon kaikille: valvokaa!»

Sunnuntai 13.11.
Päivän psalmi

Ps. 90:1-6, 12-15
1. lukukappale

Mal. 3:13-18
2. lukukappale

Hepr. 3:12-15 tai 
Ilm. 22:10-17

Evankeliumi
Mark. 13:33-37

Sanan 
aika
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AFRIKASTATerveiset

Rauhan Tervehdyksen toimittaja Elsi Salovaara kiersi lokakuussa kaksi 
viikkoa eteläistä Afrikkaa Suomen Lähetysseuran vieraana. 2545 
kilometrin automatka tutustutti paitsi tämän päivän lähetystyöhön, 
myös ihmisiin ja heidän arkeensa. Tulevien kuukausien aikana saamme 
lukea enemmän heistä. Tässä muutama välähdys matkalta.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: ARI KOIVULAHTI JA ELSI SALOVAARA

Lämmin vastaanotto

22 tuntia kestäneen matkan jälkeen olemme Po-
rin seurakuntayhtymästä olevan matkatove-
rini Maija-Leena Seppälän kanssa saapuneet 

uuteen maailmaan, Namibiaan. Siirtyminen kotimaan 
syksystä helteiseen kevääseen tuntuu ihanalta. Lähetys-
työntekijä Ari Koivulahti on meitä vastassa Windhoekin 
lentokentällä. Tunnistamme hänet siniristilipusta. Em-
me mekään ole tyhjin käsin: ilahdutamme kaikkia mat-
kalla tapaamiamme lähetystyöntekijöitä ruisleivällä ja 
salmiakilla.

Lämpötilan lisäksi ovat vaihtuneet värit: sinistä tai-
vasta, hiekkaa ja kirjavasti vihreän ja ruskean sävyjä tie-
tä ympäröivillä kukkuloilla. Matkalla lentokentältä kau-
punkiin ei juuri näy elonmerkkejä. Apinalauma tosin 
juoksee tien yli. Harmittaa, sillä kamerani on pakattu 
takakonttiin. Vaikka yöunet jäivät lentokoneessa mini-
miin, minua ei väsytä.

Majapaikkamme saksalaiselta kuulostavalla kadul-
la on länsimaista tasoa. Naurattaa, sillä ennen matkaa 
mietin, onko kaikissa majapaikoissa edes suihkuja. Pi-
täisi varmaan katsoa vähemmän klassikkoelokuvia. Il-
lalla ravintolassa Maija-Leena maistaa strutsia, alligaat-
toria ja seepraa, minä syön savannin jalosta sarvipäästä 
kudusta tehtyä pihviä. Ihan hyvää, mutta ei voita hirveä.

Rooibosta ja sarvikuonoja

Ensimmäinen vierailukohteemme Windhoekissa 
on Paulinumin pappisseminaari. Istumme opet-
tajakunnan kanssa kupillisella (me vieraat nau-
timme rooibosta, muut kahvia) ja kyselemme puo-

lin ja toisin. Muistikirjani sivut alkavat täyttyä nopeaan 
tahtiin. Kuulemme, että Paulinum viettää ensi vuonna 
50-vuotisjuhlia. 

Koska olemme ensikertalaisia Afrikassa, Ari ja hänen 
vaimonsa Maarit vievät meidät läheiseen luonnonpuis-
toon. Matkaamme varjostavat mustat pilvet, jotka eivät 
johdu sateesta, vaan pensaspaloista. Ne ovat arkipäivää 
paikallisille. Kukaan ei rynni niitä sammuttamaan, vaan 
ne alkavat ja päättyvät omia aikojaan. Tuntuu hurjalta, 
kun tien reunalla roihuaa liekkimeri, ja autot vain su-
hahtavat ohi.

Luonnonpuistossa katsomme villiä luontoa silmästä 
silmään. Se tulee lähelle, kun viiden sarvikuonon lauma 
pyörii jeeppimme ympärillä. Oppaamme Gabriel kertoo 
pilke silmäkulmassaan, että sarvikuonoa paetessa kan-
nattaa juosta siksakkia, sillä niiden näkö on huono. Koko 
jeepillinen huokaa, kun kaasutamme eteenpäin. 

Kierroksen jälkeen Gabriel pyytää kyytiä kaupunkiin. 
Matkalla hän puhuu meille äidinkieltään dongaa, jossa 
on paljon naksautusäänteitä. Maarit opettelee urheasti 
sanontoja. Minä ihastelen uutta kieltä, mutta totean Gab-
rielille hymyillen, etten aio edes yrittää. 

Kalaharin lumoissa

Parin Windhoekissa vietetyn päivän jälkeen läh-
demme Maija-Leenan ja Arin kanssa tien päälle. 
Namibian ja Botswanan rajanylitys vaatii vain yh-
den paperin täyttämisen ja passiin ilmestyy uusi 

leima ja ystävällinen tullivirkailija oppii kaksi uutta suo-
malaisnimeä. Jatkossa huomaan, että jokainen ylitys on 
yhtä helppo. Kukaan ei edes tutki autoamme. Auttaako-
han asiaa se, että kyljessä on Namibian evankelisluteri-
laisen kirkon tunnus?

Kukkulat ovat hävinneet, ja maisema on niin kau-
as kuin silmä yltää hiekkaa, pusikkoa ja sinistä taivasta. 
Siellä täällä näkyy harmaista tiilistä rakennettuja tönöjä, 
jossain liehuvat pyykit narulla. Tiessä ei ole juuri mutkia, 
sillä aavikolla ei ole juuri väisteltävää. Paitsi että onpa sit-
tenkin. Tien varressa näkyy tämän tästä lehmiä, vuohia 
ja aaseja. Pienet kilit kipittävät isompien perässä, muu-
tama poukkoilee tielle asti. 

Näillä seuduilla ei voi autoilla pimeällä, sillä lehmä 
saattaa maata kirjaimellisesti keskellä tietä. Huomaam-
me kuitenkin, että varsinkin lehmät ovat viisaita. Joskus 
ne jäävät jonossa odottamaan tienreunaan ja taustapei-
listä näemme, kuinka ne ylittävät tien Toyotamme hu-
rautettua ohi. 

Vierailemme pienessä D’Karin kylässä. Siellä on bush-
manneina tunnetun san-kansan vaiheista kertova museo 
ja taidemyymälä. Lumoudumme värikkäistä teoksista. 
Museossa tunnen ensimmäistä kertaa valkoisen miehen 
painolastin, ja maksaessani taiteilijalle grafiikkatyöstä 
koen antavani jotain takaisin. 

Kylän laitamalla on kivinen hautausmaa. Haudat erot-
tuvat kivikasoina, muutamaan päällä on vihreä minika-
tos, jonka varjossa kukkii muovikukkia. Hautausmaan 
reunamalla vaeltavat lehmät etsien harvoja vihreitä ra-
vinnoksi kelpaavia korsia. Elämä jatkuu.

Varakas keskiluokka elää aitojen ja piikkilankojen takana. 
Köyhemmät asuvat pienissä tiilistä kasatuissa taloissa.

Sarvikuonoihin törmäsimme onneksi vain 
luonnonpuistossa.

Näkemys san-kansan menneisyydestä ja nykyisyydestä.
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Sileitä hiuksia ja verisuonia

Ulkomaalaisina olemme melkoisia nähtävyyksiä 
päiväkodeissa joissa vierailemme. Kymmenet 
pienet kädet haluavat ottaa kiinni, hivellä hiuk-
siamme, olla valokuvassa. Sylin tarve on iso. Se ei 

ole ihme, koska kuulemme, että lapsia ei juuri pidetä sy-
lissä yli kaksivuotiaina. Koetamme Maija-Leenan kans-
sa antaa huomiota jokaiselle. 

Francistownissa esittelen lapsille kädessäni näky-
viä verisuonia. Ihmetys on suuri, kun heidän tummas-
sa ihossaan suonet eivät näy. Mietin, kuinka moni sylis-
säni pitämistä lapsista on hiv-positiivinen. Hymyllä he 
kuitenkin jaksavat.

Huumori kukkii kirkossa

Aavikkomaisemista matkaamme vehreämmälle 
suistoalueelle Mauniin. Vierailemme evankelis-
luterilaisessa kirkossa, jossa pääsemme kuunte-
lemaan paikallisia kuoroja. Täytyy todeta, et-

tä Luoja on antanut afrikkalaisille kyvyn käyttää ään-
tään. Niin kauniisti kumpuilevina nousevat sävelet. Mai-
ja-Leenan kanssa mietimme, onko täällä olemassakaan 
epämusikaalisia ihmisiä.

Minua ihastuttaa ihmisten välittömyys kirkossa. Lau-
lujen välillä saatetaan tirskahdella kaverin kanssa tai heit-
tää läppää jollekulle viidennellä penkkirivillä. Tässä kir-
kossa myös uskalletaan taputtaa ja huutaa kannustusta.

Seuraavana päivänä jumalanpalveluksessa hukassa 
on setswanankielinen Raamattu. Jumalanpalveluksessa 
avustava pastori tuskailee tätä saarnanpitoon valmistau-
tuvalle miehelle. Tämä toteaa yksikantaan: Hyvä mies, 
etsi kovemmin! Sitten hän nauraa päälle. Niin nauraa 
muukin seurakunta, ja pian kadoksissa ollut opus löytyy. 
Kiitos Herralle -huutojen jälkeen puhe voi alkaa. 

Harmittaa, kun jumalanpalvelus jää meiltä kesken. 
Seuraavaan paikkaan on ehdittävä ennen pimeää. 

Potilaita kolmessa polvessa

Ennen matkaa olen lukenut synkistä hiv-tilastoista 
Botswanassa. Jopa neljäsosan kansalaisista usko-
taan kantavan virusta. Tapaamme matkalla useita 
perheitä, joiden arkea on elämä jokapäiväisen lää-

kityksen ja varotoimenpiteiden kanssa. 
Francistownissa istumme 42 asteen lämmössä pienen 

tiilitalon varjossa. Juttelemme paikallisen tulkin avulla 
isoäidin kanssa, joka on menettänyt kolme lastaan tau-
dille. Nyt hän hoitaa lapsenlapsiaan, joista kahdella on 
hiv. Ilman tartuntaa ei ole selvinnyt isoäitikään. Hän toi-
voo kuitenkin, että eläisi niin kauan, että lapset pärjää-
vät omillaan. Sen viestin ymmärrän ilman tulkkiakin. 

Gabanen kylän evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä 
toimii myös päiväkoti.

Elsi Salovaara sai osansa lasten huomiosta. 71-vuotias Marea Lekgowane on hiv-positiivinen. 
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Isäinpäivän perhekirkko 
su 13.11. klo 10 Oulun tuo-
miokirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Urkurina Péter Maros-
vári ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Messun jälkeen 
kahvit Vanhassa pappilassa. 
Suora lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 13.11. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Mari Flink ja kantto-
rina Péter Marosvári. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.
 
Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 12.11. klo 
18 Kastellin kirkossa. Marras-
kuun Tuomasmessua viete-
tään valvomisen sunnuntain 
aattona. "Me odotamme uu-
sia taivaita ja uutta maata, 
joissa vanhurskaus vallitsee." 
(2. Piet. 3: 13). Messun toimit-
taa Olavi Mäkelä, saarnaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Liisa 
Karkulehto ja Janne Koppo-
nen. Musiikki: Sanna Leppä-
niemi (piano), Pihla Mäkinen 
(nokkahuilu) Vilho Vainion-
pää (kitara), Eino Pikkarai-
nen (bassokitara), Anna-Lee-
na Peltoniemi sekä lauluryh-
mä. Lisäksi lukuisia vapaaeh-
toisia palvelutehtävissä. Kah-
vi- ja teetarjoilu. 
Messu su 13.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Juk-
ka Kärkkäinen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Karjasillan 
kirkkokuoro. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 13.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Sirpa Ilves-

luoto. 
Messu su 13.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jukka 
Kärkkäinen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 13.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustavat 
Anna-Leena Ylänne ja Jen-
ni Koskenkorva, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Perhenikkarointi. 
Messu su 13.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 13.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Juha
Valppu, kanttorina Elias Nie-
melä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 13.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Lauri Kujala, kanttori-
na Katri Sippola. Isänpäivän 
kakkukahvit. 
Isänpäivän perhemessu su 
13.11. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Laura 
Kumpula. Isänpäivän kakku-
kahvit.
Messu su 13.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Katri Sippola. Lauluyhtye He-
liä. Isänpäivän kakkukahvit.
Iltamessu su 13.11. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Tapio Pokka, avustaa Aki 
Paavola, musiikista vastaa Sä-

de Pokka.
Iltamessu -rukouslauluja ja 
hiljaisuutta su 13.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Laura 
Kumpula. Teetarjoilu tunti 
ennen messua.
Viikkomessu ke 16.11. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 13.11. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, yksin-
laulu, Essi Karjalainen. Kirk-
kokahvit Hintan seurakunta-
kodissa, isänpäiväjuhla.

YliKiiminKi
Messu su 13.11. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko.

Yli-ii
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Isänpäivä ja kirkkokahvit.

Hailuoto
Kolmen polven perhekirkko 
su 13.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Isänpäivän kirkkokahvit. 

Haukipudas
Gospelmessu pe 11.11. klo 18 
kirkossa. 
Messu su 13.11. klo 10 kirkos-

sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Arto Nevala, kanttorina 
Else Sassi. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Else Sassi. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.

Kempele
Isänpäivän perhemessu su 
13.11. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, avustaa Anu 
Ojala ja Merja Veikkolainen, 
kanttorina Marjo Irjala. Mu-
kana varhaisnuorten kuoro 
ja mukulamuskari. Varhais-
nuorten kerholaiset osallis-
tuvat messun toteutukseen. 
Kirkkokahvit.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Jaana Kontio, 
kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 13.11. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Jaana 
Kontio, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

liminka
Isänpäivän messu su 13.11. 
klo 10 kirkossa.  Toimittaa  
Aino Pieskä, avustavat An-

na-Maari Ruotanen, Marika 
Kamps ja seurakuntalaisia, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Isovanhempi-lapsenlapsi-
kirkkopyhä. 

lumijoki
Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Pyhäkoulu sakas-
tissa saarnan aikana. Messun 
jälkeen tervetuloa lounaalle.

muhos
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Naisten messu ti 15.11. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Eli-
na Hyvönen, kanttorina Os-
si Kajava, kirkkokuoron nai-
set. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas. Isänpäivälou-
nas seurakuntatalolla juma-
lanpalveluksen jälkeen. Rip-
pikoulu, kirkkokahvit rippi-
koululaisille seurakuntata-
lolla.

Siikalatva
KeSTilä
Sanajumalanpalvelus isän-
päivänä 13.11. klo 13 Kesti-

län kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen.

PiiPPOla
Messu isänpäivänä 13.11. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Arja Leinonen.

PulKKila
Suomalainen messu isän-
päivänä 13.11. klo 13 Pulkki-
lan kirkossa. Kajaanin kirkko-
kuoro, joht. Päivi Rimpiläinen 
esittää Lasse Heikkilän Suo-
malaisen messun. Puhe Mer-
ja Jyrkkä. 

PYHänTä
Jumalanpalvelusta ei ole 
isänpäivänä 13.11. Pyhännän 
kirkossa. Pyhäntäläiset ter-
vetuloa muiden kirkkojen ju-
malanpalveluksiin.

RanTSila
Sanan ja rukouksen mes-
su isänpäivänä 13.11. klo 18 
Rantsilan kirkossa. Pastori 
Mika Pouke, Antti Kärsämä, 
laulu, Merja Jyrkkä, kanttori-
na Pekka Kyöstilä.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Messu su 13.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Rukous
Pyhä Jumala.

Olet luvannut,

että Kristus saapuu

kaikkien pyhiensä kanssa.

Varjele meitä pahasta,

niin että olemme silloin pyhät ja nuhteettomat.

Auta meitä ankkuroitumaan

yhä syvemmin sanasi lupauksiin

ja kannustamaan toisiamme

uskoon ja hyviin tekoihin.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

El
si

 S
al

o
va

ar
a

Afrikassa taivas voi pimetä kesken päivän, kun pensaikko syttyy itsestään palamaan kuumuudessa.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
10.11. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Hartaus to 10.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen, ehtoollinen.
Aamupiiri la 12.11. klo  10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntain opetusseurat su 
13.11. klo 15, Vanha pappila. 
Mikä kristittyä valvottaa?
Sanan ja lähetyksen hetki su 
13.11. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
14.11. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 15.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 15.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Hartaus ke 16.11. klo 14, 
Hollihaan palvelukoti. Mari 
Flink, ehtoollinen.
Raamattupiiri ke 16.11. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 16.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 16.11. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Hulkko.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja  Si-
napinsiemen ry.
Hartaus to 17.11. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Ari-Pekka Met-
so, ehtoollinen.
Intiön Raamattupiiri to 
17.11. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Piirin vetäjä Jyrki 
Vaaramo.
Ompeluseurat to 17.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
17.11. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 10.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 10.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Sanan ja rukouksen piiri ma 
14.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 15.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
16.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 17.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 17.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 10.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Raamattupiiri to 10.11. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri ti 15.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti.

Miestenpiiri ti 15.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jussi Lahtinen 
alustaa aiheesta: Kunnian 
kuningas saapuu, kirkkovuo-
si vaihtuu. 
Raamattupiiri to 17.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
YliKiiminKi
Taizé-ilta pe 18.11. klo 19, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa Taizé-lauluja, 
raamatunlukua ja rukouksia. 
Lauluja säestetään kanteleel-
la ja huilulla.

musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Konsertti eläkeläisille ti 
15.11. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Lue juttu sivulta 16.

Karjasillan seurakunta
Klassisen musiikin hetki pe 
25.11. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Hengähdä hetkeksi suo-
malaisen klassisen musiikin 
parissa. Tervakaupungin pu-
haltajat soittavat Sibeliuk-
sen, Kuulan, Madetojan ja 
Ravellin musiikia johtajanaan 
Mika Kaijanen. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjoina ovat Kathryn 
Stockettin Piiat ja Miina Sa-
volainen: Maailman ihanin 
tyttö. Lisäksi Minna Pelko-
nen Oulun Suomalaisesta kir-
jakaupasta esittelee syksyn 
kirjasatoa. Mahdollisuus kes-
kustella lukemisen synnyttä-
mistä mietteistä. Tule ja koe, 
ole rohkella mielellä.

Diakonia
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 18.11. klo 13 Vanhas-
sa Pappilassa, Asemakatu 6.
Mukana Heidi ja Anna-Maija 
sekä pastori Anna-Mari Heik-
kinen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 14.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Juttutupa ti 15.11. 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 14.11. klo 
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12, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta. Vierai-
lijana Juha Vähäkangas.
Ystävänkamari ti 15.11. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Ystävänkamari on vapaa-
muotoinen kohtaamispaikka, 
jossa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
15.11. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Diakonia-
ryhmä on sinulle, joka halu-
at toimia seurakunnassa eri-
laisissa vapaaehtoistyötehtä-
vissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2 €. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149. 
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 2 
€. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri 
pe 11.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Poikkeuksellisesti per-
jantaina 11.11. Lisätietoja an-
taa diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Myyjäiset la 12.11. klo 11–13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus sivulla 17.
Juttutupa ma 14.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 14.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Työttömien jouluateria ke 
14.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus si-
vulta 17.
Työttömien jouluateria pe 
16.12. klo 11, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus 
sivulta 17.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
15.11. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 15.11. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaisten päiväpii-
ri Aabrahamin poppoo ti 
15.11. klo 13.30, Vanha pap-
pila. Kokoonnumme poik-
keuksellisesti vanhassa pap-
pilassa. Kanttori Taina Vouti-
lainen mukana laulamassa ja 
laulattamassa.
Raamattupiiri to 17.11. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 10.11. 
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. 
Sokkotreffit Tuomasmessun
merkeissä la 12.11. klo 18, 
Kastellin kirkossa. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pihal-
le noin klo 17.45 ja mennään 
porukalla messuun. Opasys-
tävä on vastassa kirkon park-
kipaikalla klo 17.30 alkaen. 
Messun jälkeen on kahvi-ja 
teetarjoilu.
Näköpiiri ti 15.11. klo 13, Ca-
ritas-koti, Caritas-sali. Vieraa-
na on Liisa Karkulehto. Opa-
systävä on vastassa klo 12.30 
alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven läheisyydessä.
Lasten rakkaimmat joulu-
laulut su 4.12. klo 13, Hintan 
seurakuntatalo. Ilmoittautu-
minen tarjoilun vuoksi 24.11. 
mennessä Näkövammaiset 
lapset ry, susanna.hintsala@
gmail.com tai p.050 4305 178.
 
PÄIHDETYö
Aamukahvit pe 11.11. klo 
9–11, Diakoniakeskus. Tarjo-
amme päivän sanan ja muka-
van seuran lisäksi kahvia ja 
teetä, sämpylää, jogurttia, ja 
tuoremehua.
Naistenryhmä pe 11.11. klo. 
9–16, Vasamon leirikeskus. 

Naistenryhmän Vasamon-
retki. Ilmoittautuminen ryh-
mässä. 
Tavoiteryhmä ma 14.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Työttömien ruokailu ke 
16.11. klo 11–13, Öbergin ta-
lo. 
Miesten saunailta ke 16.11. 
klo 16–18, Öbergin talo. 

lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 11.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Vuorovaikutus lähetys-
työssä, Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri Lähetyspiiri to 
10.11. klo 14, Vanha pappila. 
Jaakko Lounela.

Lähetyspiiri to 17.11. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Liisa Tuovinen.

Karjasillan seurakunta
Lähetysilta Kaukovainiolla 
ti 15.11. klo 18–19.30, Kauko-
vainion kappeli. Aiheena In-
tia, radiolähetys ja raamat-
tutyö. Syksyn viimeinen lä-
hetysilta 13.12. Kauneimpien 
joululaulujen merkeissä.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 15.11. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään omia kä-
sitöitä ja myyntiin meneviä 
tuotteita yhdessä kahviku-
pin äärelle. Kokeillaan uusia 
tekniikoita ja neuvotaan toi-
sille vanhoja taitoja. Olet kä-
sitöissä vanha taitaja tai uu-
si aloittelija tai muuten seu-
ran puutteessa, tule rohkeas-
ti mukaan. Lapset aikuisten 
kanssa ovat tervetulleita leik-
kimään Perhetupaan samaan 
aikaan. Kahvilan tuotto käy-
tetään lähetystyön hyväksi.
Lähetyspiiri ma 14.11. klo 14, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Lisä-
tietoja lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret p. 040 5747 172.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
16.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävän kamari. Yhte-
yshenkilö Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri  ma 14.11. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, ystävän-
kammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YliKiiminKi
Piispankammari pe 11.11. 
klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
torikahvila avoinna joka per-
jantai.

Perjantaina 18. marraskuuta 
Cross Cafessa on tarjolla tun-
nelmallinen musiikki-ilta gos-
pelin ystäville. Kello 21 alka-

vassa konsertissa esiintyvät 21-vuoti-
aat ystävykset Jenni Ylätalo ja Noora 
Sahamies. 

He aloittivat yhteisen musiikkiuran-
sa Kouvolassa yläasteella ja ovat siitä 
lähtien keikkailleet yhdessä. Työn tu-
loksena on syntynyt myös kolme cd-le-
vyä: Sinun jäljissäsi (2006), Pieni Jou-
lusydän (2007) ja Rauha (2010). Mu-
siikki merkitsee heille mahdollisuutta 
tuoda uskoa esiin luontevalla ja rak-
kaalla tavalla. 

Cross Cafessa tunnelmoidaan 
Jennin ja Nooran kanssa

Konsertin järjestävät Oulun ev.-lut. 
seurakunnat ja siihen on vapaa pääsy. 
Halutessaan voi maksaa kahden euron 
suuruisen ohjelmamaksun Kirkon Ul-
komaanavun työn hyväksi.

Oulun ev.-lut. seurakuntien Cross 
Cafe on avoinna myös tulevana per-
jantaina 11. marraskuuta. Aukioloai-
ka on kello 19–00.30 ja kahvila toimii 
osoitteessa Isokatu 11 B. Loppusyksyn 
aikana Cross Cafessa esiintyvät vielä 
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro ja 
Tuomas Auvinen. Lisätietoa Cross Ca-
festa löytyy internetosoitteesta www.
elossa.fi. 
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Tuomiokirkon 
kanttorit 

konsertoivat yhdessä

S anna K r o o k Lähetysilta ti 15.11. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Seurakunnan lähetystyö: pie-
nestä suurta. Vieraana Ulla 
Mäkinen. Arvontaa ja vapaa-
ehtoinen kahvimaksu lähe-
tyksen hyväksi. Tervetuloa!

Yli-ii
Lähetysilta ke 16.11. klo. 18, 
Aila ja Niilo Lahtisen 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 14.11. klo 
17–19, Mellenius-talo. Tarkoi-
tettu alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän isilleen. Ei suun-
niteltua ohjelmaa, vain va-
paata yhdessäoloa. Isä-lap-
si-parkit järjestetään yh-
teistyössä Oulun kaupungin 
kanssa. Ohjaajina Kari Reki-
lä, Ville Pahkin ja Jaakko Lou-
hela.

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä to 
10.11. klo 10–11.30, Maikku-
lan kappeli. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Marjaana 
Lassille, p. 040 5747 108.
Perhetupa perjantaisin klo 
9–11, Karjasillan kirkko ja 
Maikkulan kappeli. Perhe-
tuvat ovat lapsiperheiden 
kohtaamispaikkoja, joissa 
on mahdollisuus tavata toi-
siaan, tutustua ja verkostoi-
tua. Perhetuville ei tarvitse 
etukäteen ilmoittautua. Tar-
jolla on avointa ja ohjattua 
toimintaa sekä muuta muka-
vaa tekemistä. Mahdollisuus 
syödä omia eväitä ja lämmit-
tää ruokia. Varattuna myös 
kahvia / teetä ja mehua pie-
nen purtavan kera, mistä on 
vapaaehtoinen maksu.
Minä haluan laulaa ja rie-
muita – kokoperheen lau-
luiloittelu su 20.11. klo 10 
Kastellin kirkko. Tilaisuus al-
kaa perhemessulla klo 10, 
noin klo 11 on mahdollisuus 
ruokailuun, hinta 5 euroa tai 
kunkin itse katsoma sopiva 
summa. Kello 12 alkaa koko-
perheen laulukonsertti, jossa 
seikkailemme yhdessä Jukka 
Salmisen, Amani-aasin ja hä-
nen eläinystäviensä kanssa.

Tuiran seurakunta
Perhetupa pe 11.11. klo. 9, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Teija Kokko p. 050 
5347 477 tai Anu Hannula p. 
044 3161 718. 
Perhetupa ti 15.11. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Perhetupa on lapsiperhei-
den kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata toisi-
aan, tutustua ja verkostoitua. 
Perhetuvalle ei tarvitse etu-
käteen ilmoittautua. Tarjol-
la on avointa ja ohjattua toi-
mintaa sekä muuta mukavaa 
tekemistä. Perhetuvan yhtey-
dessä on lähetyskahvila, jossa 
kahvia / teetä ja mehua pie-
nen purtavan kera, tarjoilus-
ta vapaaehtoinen maksu lä-
hetystyölle. Lähetyskahvi-
lassa on myös mahdollisuus 
opetella kädentaitoja esim. 

sukan kantapään tekemistä. 
Perhetuvasta lisätietoja Sirk-
ka-Liisa Lindvall p. 050 3716 
263 ja Minna Andersson p. 
5347 481 ja lähetyskahvilas-
ta Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172. 
Hämäränhyssy-ilta perheille 
to 17.11. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toiminnallises-
sa Hämäränhyssy-illassa as-
karrellaan, lauletaan ja leiki-
tään, hiljannytään ja syödään 
iltapalaa yhdessä. Tervetuloa 
koko perheen voimin!
Hämäränhyssy-ilta perheille 
to 17.11. klo 18, Koskelan seu-
rakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Isäinpäiväjuhla su 13.11. klo 
12, Hintan seurakuntatalo. 
Yhteislaulua, juhlapuhe, mu-
siikkiesityksiä. Kakkukahvit.

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ilmaisutaidon kerho torstai-
sin klo 18, Öbergin talo. Tar-
koitettu 3.–6.-luokkalaisil-
le lapsille. Kerhossa teemme 
erilaisia ilmaisutaidon harjoi-
tuksia. Myöhemmin teemme 
myös näytelmän! Tule mu-
kaan!

nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Ikuus pe 11.11. klo. 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Avoinna jo rippikoulun 
käyneille nuorille. Lisätieto-
ja kahvilan toiminnasta se-
kä kahvila-avustajana toimi-
misesta antaa Jenni Kosken-
korva p. 044 3161 452. Ter-
vetuloa mukaan vieraana tai 
avustajana!
Isoskoulutus II ti 15.11. klo. 
17–18.30, Karjasillan kirkko. 
Isoskoulutus II on tarkoitet-
tu toisen vuoden isoskoulu-
tettaville. Ryhmä kokoon-
tuu joka toinen viikko. Ryh-
män toiminta koostuu yhtei-
sistä koulutusjaksoista, lei-
reistä ja erikoistumisjaksois-
ta, joissa jokainen koulutet-
tava erikoistuu itse valitse-
mansa aihealueen mukaises-
ti sekä osallistuu aktiivisesti 
oman ryhmänsä toiminnan 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Lisätietoja koulutukses-
ta ja koulutukseen hakeutu-
misesta antaa Jenni Kosken-
korva p. 044 3161 452. Lämpi-
mästi Tervetuloa mukaan jat-
kokoulutukseen!
Isoskoulutus ke 16.11. klo 
17.30–19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ensimmäisen vuoden 
isoskoulutus rippikoulun käy-
neille. Lisätietoja koulutuk-
sesta antaa Johanna Ranta-
la, p. 040 574 7147.

Toivon Satama ke 16.11. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Lämpimästi tervetu-
loa etsimään merkitystä ja 
tarkoitusta omalle olemassa-
ololle Toivon Satamaan. Ilta 
päättyy yhteiseen iltahartau-
teen klo 20.30. Lisätietoja Sa-
taman aukioloista ja sisällöis-
tä antaa Jenni Koskenkorva 
p. 044 3161 452. Lue juttu si-
vulta 12.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 10.11. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040-524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 16.11. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa yläkouluikäisil-
le nuorille. Lisätietoja Anssi 
Putilalta, p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 17.11. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Merja Oks-
manilta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 11.11. klo 19–
0.30, Elohuone. Lue juttu si-
vulta 15.
Aikuisrippikoulu ke 16.11. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Rippikoulu aikuisille Karjasil-
lan kirkossa 16.11.–14.12. kes-
kiviikoisin klo 18. Konfirmaa-
tio 15.12. klo 17. 
Matalan kynnyksen raamis 
ke 16.11. klo 18, Elohuone. 
Luetaan ja ihmetellään Raa-
mattua rennossa ilmapiiris-
sä, tervetuloa! Lisätiedot Ma-
ri Flink, p. 050 5649 070.

OPiSKelijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 12.11. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Harhat kristinuskon liepeillä, 
Matti Liljeqvist.
3K ilta ma 14.11. klo 18.30 To-
rikatu 9 A 32. Eero Karjalai-
nen: Pyhä Henki, Kristuksen 
kirkastaja.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Seurakuntakerho ti 15.11. 
klo. 14, Keskustan palvelu-
talo. 
Tarinatupa ke 16.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho ma 14.11. klo 
12 Maikkulan kappeli. 
Eläkeläiskerho to 17.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkolta, p. 040 
7510 064.
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilaselta, p. 040 
5747 064.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Kerhossa arvotaan 
syksyinen herkkukori. Ar-
pajaisten tuotto käytetään 
oman alueen joulumuistami-
siin. Mukana pastori Pasi Ku-
rikka ja diakoni Heli Mattila.
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilaselta, p. 040 
5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislaulua, kahvi-
tarjoilu ja loppuhartaus. Mu-
kana Raakel Pöyhtäri ja Ai-
no-Liisa Ilkko. Tervetuloa mu-
kaan laulamaan ja kuuntele-
maan musiikkia.
Seniorien laulupiirin retki 
Pudasjärvelle ke 23.11. klo 
10–16. Lähde mukaan Tuiran 
seurakunnan seniorien laulu-
piirin retkelle. Matkalla ruo-
kailemme Juustolassa ja vie-
tämme lauluhetken Pudas-
järven laulupiiriläisten kans-
sa. Retken hinta 20 euroa si-
sältää kyydin, ruokailun ja 
kahvin. Maksu kerätään lin-
ja-autossa. Takaisin Oulussa 
olemme noin klo 16. Ilmoit-
tautumiset 16.11. mennessä 
Paula Kyllöselle, p. 040 723 
5880. Linja-auton reitti: klo 
10.00 Tuiran kirkko, klo 10.15 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 
16.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 10.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Eläkeläisten kerho ma 14.11. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho ma 14.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YliKiiminKi
Laulukerho to 10.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.

 

 “Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, 
joissa vanhurskaus vallitsee.“

(2.Piet. 3:13)

la 12.11. klo 18 Kastellin kirkossa

 Toimittaa Olavi Mäkelä, saarna Juhani Lavanko, 
avustaa Liisa Karkulehto ja Janne Kopponen. 

Musiikki: Sanna Leppäniemi (piano), Pihla Mä-
kinen (nokkahuilu) Vilho Vainionpää (kitara), 
Eino Pikkarainen (bassokitara), Anna-Leena 
Peltoniemi sekä lauluryhmä. Lisäksi lukuisia 

vapaaehtoisia palvelutehtävissä. 
Kahvi- ja teetarjoilu.

Tuomasmessun rukousjaksossa rukoilemme seurakuntana yhteis-
ten ja henkilökohtaisten asioiden puolesta. Sen aikana voit istua 
penkissä, tai tulla albapukuisen rukouspalvelijan luokse, jolloin hän 
rukoilee kanssasi. Voit myös kirjoittaa rukouspyynnön paperille ru-
kousalttareilla. Joitakin pyyntöjä luetaan ääneen, mutta kaikki pyyn-
nöt   tuodaan yhteisessä rukouksessa Jumalalle. Kirjoitetut pyynnöt 
viedään Tuomasmessun jälkeen torstai-iltana kokoontuvaan rukous-
piiriin, jossa jokaisen pyynnön puolesta rukoillaan vielä erikseen. 

Keskusrekisteri on suljettu 
torstaina 17.11. virkistyspäivän vuoksi.

Päivystävät papit ovat paikalla normaalisti klo 9–16.

Oulun tuomiokirkossa järjestetään tiis-
taina 15. marraskuuta kello 13 perintei-
nen Eläkeläisten konsertti. Tänä vuon-
na vapaamuotoisen tapahtuman musii-

kista vastaavat Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kanttorit Henna-Mari Sivula, Péter Maros-
vári ja Lauri-Kalle Kallunki. Konsertin juontaa 
diakoniatyöntekijä Sirkku Nivala.

Tilaisuuden ohjelma koostu yksinlauluista, 
duetoista sekä viulu- ja urkusooloista. Lisäksi oh-
jelmassa on yhteislaulua, joihin oman lisävärinsä 
tuo Lauri-Kalle Kallungin urkuimprovisaatio vir-
ren 332 "Herraa hyvää kiittäkää" pohjalta.

Konserttiin kutsutaan eläkeläisiä, mutta toki 
kaikki muutkin ovat aivan yhtä tervetulleita kon-
serttiin. Konsertissa kuullaan muun muassa Kari 
Tikan Armolaulu, Armas Maasalon Tuhansin kie-
lin sekä Bachin urkumusiikkia. Konsertin sisältö 
nousee teemoista luottamus ja huolenpito.

Konserttiin on vapaa pääsy.
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leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokka-
laisille 25.–27.11. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus sivulta 17.

Tuiran seurakunta
Adventtileiri 2.–4.-luokka-
laisille 25.–27.11. Vasamon 
leirikeskus. Ks. ilmoitus sivul-
ta 17.
Tuiran seurakunnan ensilei-
ri 10.–11.12. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Ks. ilmoitus 
sivulta 17.

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

muut menot
Luento: Diakonissalaitok-
sen tulevaisuuden suunnat 
to 10.11. klo 14, Oulun Dia-
konissalaitos, Kirkkosali. Lu-
ennoitsijana Diakonissalai-
toksen konsernin johtaja, Ee-
ro Väätäinen. Vapaa pääsy.
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 10.11. klo 18, 
Elohuone. Tutki elämän tar-
koitusta! Alfa-kurssi on mah-
dollisuus kenelle tahansa tu-
tustua kristinuskoon muka-
valla ja rennolla tavalla. Kurs-
si kokoontuu Elohuoneella, 
Isokatu 11 B, tuomiokirkon 
vieressä.
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 10.11. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Aiheena Va-
lo. Kirkkoherra Jouni Riipi-
nen. Illassa alustus aihees-
ta ja mahdollisuus keskuste-
luun.
Pyhä Tanssi to 10.11. klo 
19.30–21, Karjasillan kirkko. 
Tule ja anna Pyhän tanssin, 
liikkumisen ilon ja rukouk-
sen liikkeen koskettaa Sinua! 
Aiempaa tanssikokemusta 
ei tarvita. Ohjaajana Sanna 
Virkkunen ja Satu Saarinen. 
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 11.11. klo 16, Ou-
lun tuomiokirkko. Meillä on 

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille 
25.–27.11. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Lähde mukaan aloittamaan adventinaikaa ja 
valmistautumaan jouluun! Leiri on Karjasillan 
ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan yhteinen 
leiri. Siellä leikitään, askarrellaan, ulkoillaan ja 
hiljennytään hyvässä seurassa. Leirille otetaan 
20 lasta. Etusijalla ovat Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat. Leirin 
hinta on 30 euroa, joka sisältää täysihoidon, 
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 
11.11. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
kautta. Lisätietoja Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi ja Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779, mari.tuokkola@evl.fi. 

Adventtileiri 2.–4.-luokkalaisille 
25.–27.11. Vasamon leirikeskuksessa Kuusamossa. 
Tuiran seurakunnan adventtileirin hinta on 30 
euroa. Hinta sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja 
tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut seurakuntien 
jäsenille. Leirillä eletään adventin hengessä, 
askarrellen, leikkien ja laulaen. Ilmoittautuminen 
11.11. mennessä osoitteeseen  
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset. 
Lisätietoja antaa Pekka Jarkko, p. 040 5747 068. 

Tuiran seurakunnan ensileiri 
10.–11.12. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Leiri on tarkoitettu 1.–2-luokkalaisille ensimmäistä 
kertaa leireileville. Etusijalla ovat Tuiran 
seurakuntalaiset. Mukaan mahtuu 20 lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 
päättyy 24.11. Leirillä leikitään, lauletaan, 
askarrellaan, hiljennytään ja opetellaan leirielämää. 
Lisätietoja Sanna Tervo, p. 040 7451 469, 
sanna.tervo@evl.fi tai Matti Ketola, 
p. 040 5747 069, matti.ketola@evl.fi.

Leirejä lapsille

 ”Jokaisella on jokin armolahja”

ARMOLAHJASEMINAARI
18.–20.11. Oulun Vanhassa pappilassa (Asemakatu 6) 

 OHJELMA

PERJANTAINA 18.11. 
Klo 18.00 Armolahjat seurakunnan rakentamisen 
  työvälineinä, Raimo Lappi
Klo 18.40 Tarjoiluväliaika
Klo 19.00 Erilaisia palvelulahjoja 1, Ulpu Lappi - 

palvelun, avustamisen, antamisen, vieraan 
varaisuuden ja esirukouksen lahjat      

Klo 20.00 Erilaisia palvelulahjoja 2, Raimo Lappi  
- paimenen, johtamisen, uskon ja voimallisten 
tekojen lahjat

Keskustelua illan aiheista
Iltavirsi

LAUANTAINA 19.11. 
Klo 12.00 Erilaisia puhelahjoja, Raimo Lappi
  - opettaminen, evankelioiminen, 

kehottaminen, kielilläpuhuminen  ja 
selittäminen                      

Klo 12.50 Profetoiminen ja sairaiden parantaminen, 
  keskustelua, Raimo Lappi                     
Klo 14.00 Kahvi
Klo 14.20 Armolahjojen oikeaa ja väärää käyttöä, 
  Ulpu Lappi
  Henkien erottamisen lahja, keskustelua, 
  Ulpu Lappi 
Klo 15.30 Oman armolahjan löytäminen 1 (alustus) 
  Raimo Lappi                      
  Oman armolahjan löytäminen 2, 
  Raimo Lappi, 
  - armolahjakartoitus, keskustelua ja rukousta 

ryhmissä 
Klo 17.30 Päivän päätössanat  

SUNNUNTAINA 20.11. 
Klo 10.00 Messu kirkossa           
Klo 16.00 Jeesuksen lähettiläät -tilaisuus 
  Keskustan seurakuntatalon alasalissa 
  (Huom. paikka!)
Mukana: Raimo Lappi, julistustyöntekijä; Ulpu Lappi,
teologian maisteri, (su) Jukka Nuutinen 

Järjestävänä tahona 
Pohjois-Pohjanmaan ev.-lut. Kansanlähetys

Matalan 
kynnyksen 

raamis 
ke 16.11. klo 18 
Elohuoneella. 

Raamiksessa luetaan ja 
ihmetellään Raamattua 
rennossa ilmapiirissä. 
Lisätietoja Mari Flink, 

p. 050 5649 070.

Työttömien jouluateria 
keskiviikkona 14.12. klo 12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. 
Jouluaterialle pääset kutsua vastaan. Kutsun 
voi hakea esittämällä työttömyyskortin 
diakoniatyöntekijältä Myllyojan seurakuntatalon 
diakoniatoimistosta 21.11., 28.11. ja 12.12. klo 9–11.

Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirien 
työttömien jouluateria 
perjantaina 16.12. klo 11 Ylikiimingin 
seurakuntatalossa. 
Jouluaterialle pääset kutsua vastaan. Kutsun 
voi hakea esittämällä työttömyyskortin 
alueen diakoniatyöntekijältä Ylikiimingin 
seurakuntatalolta 22.11. ja 29.11. klo 9–11 ja Yli-Iin 
seurakuntatalolta 24.11. ja 1.12. klo 9 –11. 

Diakonia

Yhteisvastuukeräyksen 2012 
starttipäivä 

perjantaina 2.12. Karjasillan kirkossa 

Tule kuulemaan ensi vuoden koti- ja ulkomaan 
keräyskohteista. Kirkon suurkeräys, Yhteisvastuu 2012 
torjuu ylivelkaantumista. Aloitamme kahvilla klo 8.30. 

Startti päättyy lounaaseen klo 12. Ilmoittautumiset 
ruokavalioineen 23.11. mennessä nina.niemela@evl.fi, 

p. 040 575 2711.

Myyjäiset
lauantaina 12.11. klo 11–13 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, leivonnaisia ja käsitöitä. Arvontaa, 

onnenpyörä ja isänpäiväkortti askartelua. Järjestää 
Välivainion ja Puolivälinkankaan diakoniapiiri.

Itsemurhan tehneiden 
muistopäivän 

kynttilätapahtuma 
sunnuntaina 20.11.

Tilaisuus alkaa kynttiläkulkueena Rotuaarin pallol-
ta klo 17 seurakunnan Hautajaishuoneistoon, Ka-
jaanintie 1. (n 1 km). Tilaisuudessa on mukana pas-
tori Elina Hyvönen, edustus Mielenvireys ry:stä se-
kä seurakuntien diakoniatyöntekijöitä. Ohjelmassa 
myös musiikkia ja kahvitarjoilu. 

Järjestäjinä Mielenvireys ry, Oulun ev.lut.seurakun-
nat sekä Surunauha Oulu.

ilo kutsua teidät omiin häi-
hinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimi-
sen jälkeen tarjolla on hää-
kakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Tilaisuuteen 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon. 
Tahdolla ja tunteella la 
12.11. klo 10–14, Hintan seu-
rakuntatalo. Miesten viikko. 
Isä-lapsi-toimintapäivä. Yh-
teistä tekemistä, lettuja ja 
makkaranpaistoa.
Tsemppiliikuntaa miesporu-
kalla ke 16.11. klo 18–19.30, 
Hönttämäen koulun liikunta-
sali, Ruotukuja 1. Opastusta 
kuntonyrkkeilyyn. Kokemus-
ten vaihtoa ja tsemppiä liik-
kumiseen. Lisätiedustelut Ilk-
ka Mäkinen, p. 050 433 4095, 
ilkka.makinen@evl.fi. Järjes-
tävät: Korvensuoran asukas-
tupa ja Oulujoen seurakunta. 
Joulumyyjäisten suunnitte-
lu to 17.11. klo 14–15, Elohuo-
ne. Lähetyssopen joulumyy-
jäiset pidetään to 8.12. klo 
12–17. Suunnittelemme tuo-
tevalikoimaa ja talkoita. Ter-
vetuloa mukaan! 
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 17.11. klo 18, Yli-
Iin seurakuntatalo. Valo, kirk-
koherra Jouni Riipinen. Illas-
sa alustus aiheesta ja mah-
dollisuus keskusteluun.
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enot Oulussa 10.–17.11.2011M

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: Aatu Ras-
mus Eemeli Lukinmaa, Os-
mo Hermanni Salmi, Väinö 
Olavi Tikkanen, Milo Joona-
tan Vaattovaara.
Karjasilta: Pinja Sisko Emilia 
Eerola, Henrik Ari Johannes 
Haapaniemi, Aapo Ahti Ju-
honpoika Hänninen, Seela 
Tyyni Ilona Junttila, Viivi Jo-
hanna Kivimäki, Tomas Lee-
vi Valtteri Kukkohovi, Iida 
Justiina Malinen, Senni Lin-
nea Olli, Sira Orvokki Pallo-
nen, Matias Lee Perry-Pek-
kala, Viivi Johanna Äijälä.
Tuira: Manda Siiri Mariel-
la Ervasti, Vili Johannes Hil-
tunen, Lenni Lauri Aukus-
ti Kilpeläinen, Iida Oner-
va Koivisto, Valo Albert Ka-
lervo Silvennoinen, Anniina 
Lara Suomela, Alma Alli Ilo-
na Vepsäläinen, Anton Mat-
ti Kasperi Vähäkainu, Ilona 
Emilia Åhman.
Oulujoki: Joose Valtte-
ri Kaisto, Tilda Milja Ma-
ria Kilpeläinen, Riina Ama-
lia Kolehmainen, Joona Ju-
hani Leinonen, Anton Jere-
mias Nylander,  Reino Matti 
Juhani Ohenoja, Netta Oli-
via Pietola, Eemeli Erkki Jo-
hannes Träff.

Elämän polku
Vihityt:

Tuomiokirkko: Samuli Ar-
mas Tyni ja Mirva Aino Tuu-
likki Heikkilä.
Karjasilta: Kai Mikael Kivi-
mäki ja Sanna Johanna Lo-
hela, Aleksi Ville-Valtteri 
Mantila ja Kerttu Matleena 
Ahola, Antti Tuomas Moila-
nen ja Anniina Kyllikki Heik-
kinen.
Tuira: Tommi Martti Tapa-
ni Kokkonen ja Satu Milka 
Maarit Huttunen, Hannu Ta-
pani Paakkari ja Eija Maarit 
Hannele Huotari, Jukka Aa-
ro Kalervo Ukkola ja Tiia Te-
resa Åman.
Oulujoki: Ville Petteri Ala-
kärppä ja Sofia Matleena 
Käkelä.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Heimo Jo-
hannes Kovala 94, Jaak-
ko Tapani Salmela 67, Fan-
ny Katariina Tervaniemi s. 
Siira 93.
Karjasilta: Siiri Esteri Am-
munet 86, Elma Anneli Pe-
sonen s. Jaakola 68.
Tuira: Maire Eliina Haarala 
s. Korhonen 80, Helvi Aliisi 
Räty s. Honkanen 90, Heik-
ki Juhani Tuohimaa 73, Rei-
jo Einari Ängeslevä 73.
Oulujoki: Jari Petri Mikko-
nen 38, Eino Jaakko Soini-
nen 74, Eemil Artturi Vää-
nänen 86.

Naiset kirkolla 
torstaina 10.11. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Tuu juttelemaan ja kuulemaan naistenjuttuja 
kahvikupposen äärellä.

Naisten päivä – Rakkaus vai viha?
lauantaina 19.11. klo 11–16 Maikkulan kappelissa.
Ohjelma: Aamurukous ja avaussanat
Mistä rakkaus alkaa, lastenpsykiatrian professori 
Hanna Ebeling, Oulun yliopisto
Kantaako rakkaus myrskyn keskellä, lastenkodin 
johtaja Rauni Klemettilä, Oulun kaupunki
• Klo 12.30–13.30 Lounas
Esitys: yo-lypsäjä, tarinankertoja Iita Ryty
Rakkauden vai vihan kieli, toimittaja, teologian yo 
Satu Kreivi-Palosaari
Suurin on rakkaus diakoni, lähetystyöntekijä Eeva 
Pouke
• Klo 15.10 Kahvitauko
• Klo 15.30 Viikkomessu
Puheenvuorojen yhteydessä mahdollisuus 
keskusteluun ja kysymyksiin. Tervetuloa 
viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia!
Lounas ja täytekakkukahvit 8 euroa, alle 
12-vuotiaat maksutta. Varaa käteistä rahaa 
ruoka- ja kahvilippua varten. Lapset voivat 
omien vanhempiensa kanssa puuhailla lasten 
kerhohuoneissa, jonne ohjelma kuuluu kaiuttimien 
kautta.
Musiikista vastaa kanttori Riitta Piippo ja 
musiikkiryhmä. Juontaa pastori Erja Järvi.

Tapahtumia
naisille

Tule vapaaehtoiseksi päivystäjäksi 
Palvelevaan puhelimeen!

Palveleva puhelin 
kutsuu mukaan 
toimintaan uusia 
päivystäjiä. Tehtävänä 
on kuuntelemalla ja 
keskustelemalla tukea 
soittajaa löytämään 
itse elämäänsä sopivia 
ratkaisuja. Tärkeintä 
on olla lähimmäinen 
lähimmäiselle.

Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien 
kansainväliseen IFOTES-liittoon ja se on yksi 
ev.-lut kirkon vapaaehtoistyömuoto. Päivystäjät ovat 
sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen 
ja soittajan kunnioittamiseen. He kuuluvat 
kirkkoon ja suhtautuvat avoimesti kaikenlaisiin 
keskustelunaiheisiin.

Palvelevan puhelimen päivystystyöhön kuuluu:

•  osallistuminen noin 40 tuntia kestävään   
koulutukseen

•  päivystys kerran kuussa. (Oulussa klo 21–00.00)
•  työnohjausryhmä kerran kuussa 6 kk ajan
•  keskustelu on nimetöntä sekä soittajan että  

päivystäjän osalta
•  palkkiota ei makseta
•  mahdollisuus osallistua valtakunnallisille   

neuvottelupäiville

Uusien päivystäjien koulutus alkaa tammikuussa 
2012. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.12.2011 
mennessä: Marja Siivola, marja.siivola@evl.fi tai 
p. 044 3161559.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhot normaalisti.
Perhekerho to 10.11. klo 10 
srk-talolla.
Ystävyyden talo pe 11.11. klo 
10 srk-talolla.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9–12 kerhohuoneella, 
3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma-
to) Silja p. 043 2111 916. 
Syksyinen EU-ruoan jako la 
12.11. klo 10 Nuorisoseural-
la. Apu on tarkoitettu lähin-
nä lapsiperheisiin.
Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Pyhäkoulu sakas-
tissa saarnan aikana.
Isänpäivän lähetyslounas 
su 13.11. messun jälkeen srk-
talolla. Nuoret kertovat Sak-
san matkastaan. Tarjolla pa-
lapaistia, perunaa, rosollia, 
tuoresalaattia, leipää, koti-
kaljaa, kahvia ja täytekakkua. 
Hinta 8 € / 4 €. Tuotto lähe-
tykselle. Voit lahjoittaa lou-
naan raaka-aineita, esim. li-
haa, perunoita, punajuuria, 
porkkanoita, leipää, soita vi-
rastoon p. (08) 387 172.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 14.11. klo 18 srk-talossa.
Metsähanhet kokoontuvat ti 
15.11. klo 15 srk-talolla. 
Raamattupiiri ti 15.11. klo 
18.30 srk-talolla.
Pappilan pihan siivoustal-
koot ke 16.11. alk. klo 12. Ha-
rava mukaan. Kahvitarjoilu.
Kokkikerho A ke 16.11. klo 14 
kerhohuoneella. 
Kuoroharjoitukset ke 16.11. 
klo 18.30 srk-talolla. Tule mu-

kaan laulamaan!
Tulossa: Friday club pe 18.11.
Jouluseiminäyttely kirjas-
tolla marraskuun aikana, 
kannattaa käydä tutustumas-
sa, eläkeliiton järjestämä.
Haluaisitko mukaan juma-
lanpalvelusten lukijarin-
kiin? Soittele virastoon p. 
(08) 387 172 ja kerro nimesi 
niin laitamme sinut mukaan 
27.11 alkavaan uuteen lis-
taan. Huom. jos kuulut jo lu-
kijarinkiin, niin asia on sinun 
kohdallasi hoidossa.
Diakonia: Naisten askarteluil-
ta ma 21.11. klo 18 srk-talolla, 
mahdollisuus tehdä kahden-
laisia enkeleitä pientä maksua 
vastaan. Ilmoittaudu Marjolle 
mahdollisimman pian p. 045 
6381 973. Marjolla nähtävillä 
myös mallit enkeleistä.
Syysleiri "numero kaksi" 
25.–27.11. Siikajoen vanhas-
sa pappilassa. Actionia, mu-
siikkia, hauskaa, pelejä, raa-
miksia, hyvää ruokaa. Hinta 
10 €. Ilmoittaudu ma 22.11 
mennessä Sinikka Härköselle 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai 044 5037 080.
Rauhanyhdistys: Pe 11.11. 
klo 19 nuortenilta Holmil-
la ja raamattuluokka 5.–6.-
lk Hintsala sekä 7.–8.-lk. E&K 
Karjula. La 12.11 aikuistenilta 
ry:llä alkaen  ruokailulla klo 
18. Su 13.11. klo 15.30 seu-
rat Lumilyhdyssä. Päiväkerho 
ry:llä ma,ke klo 17–18.30 ja ti, 
to klo 17.30–19. Ke 16.11. klo 
19 ompeluseurat T&H Vanha-
lalla.
Kastettu: Eliel Matias Kämä-
räinen.

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

Raamattu- ja rukousilta ti 
15.11. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 16.11. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 17.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa.
Kirkkokuoro to 17.11. klo 
18.30.

Kyläjoulukalenteri 2011
Puuhaamme jälleen kalenteria, johon on tarkoitus saada 
joulukalenteripaikka joulukuun 1.– 24. päiville. 
Mukaan mahtuvat erilaiset tapahtumat, joulupuuhat, 
avoimet ovet, taideteokset, pihat ja ikkunaluukut, jou-
lupolut… Nyt siis ideoimaan ja varaamaan päivää Kaisa-
marjalta, p. 040 7430 381 tai kaisamarja.stockell@evl.fi.

Isänpäivänä 
kolmen polven 

perhekirkko 
sunnuntaina 13.11. 
klo 10 ja isänpäivän 

kirkkokahvit. 
Tervetuloa 

vauvasta vaariin ja 
mummuun!

H e ik k i  N i i l e k s e lä

Harvinaiset 
syntymäpäivät 
Pyhännällä

Niin hienosti meni, ettei mitään 
rajaa, Siikalatvan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Sirkku Pa-
lola hehkuttaa.

Palolan ja diakoniatyöntekijä Mervi 
Karttusen ilonaiheena on onnistuneet 
70-, 75- ja 5-vuotiaiden yhteiset syn-
tymäpäiväjuhlat.

Palola ja Karttunen arvioivat, et-
tä heidän järjestämänsä yhteisjuhla 
Pyhännän kappeliseurakunnan kir-
kossa oli harvinaislaatuinen tapah-
tuma. Yleensä seurakunnat kutsuvat 
eri ikäluokat omiin juhliinsa.

Karttunen kapinoi tällaista lokerointia 
vastaan.

– Eri syistä tapahtuvaa ih-
misten jaottelua on niin paljon nyky-yhteis-
kunnassa. Miksi kirkossa ei voitaisi toimia 
ja ajatella toisin? diakoniatyöntekijä kysyy.

Myös Palola pahoittelee sitä, että seura-
kunnassakin eri-ikäiset kohtaavat aivan lii-
an harvoin toisensa.

Sama askartelu
kelpasi kaikille
Iloinen juhlamieli ei ollut vain työntekijöil-
lä. Karttunen kertoo ikäihmisten kehuneen 

jo etukäteen ideaa lasten ja vanhus-
ten yhteisestä juhlahetkestä.

– Jos siitä saisi iloa itselleen, eräs-
kin juhliin ilmoittautunut totesi minulle, 
hän selvittää.

Karttunen toivoo, että näin myös ta-
pahtui. Ainakin juhlassa näkyi iloisia van-
husten kasvoja.

Seurakunnan syntymäpäiväkutsu oli 
ylipäänsä monelle vanhukselle tervetul-
lutta vaihtelua arkeen, jossa saattaa men-
nä pitkäkin aika, ettei näe oman kylän tut-
tuja ihmisiä. 

Sirkku Palola kertoo, että juhlijat askar-
telivat yhdessä huoneentauluja.

– Joskus saatetaan ajatella, että ikäihmi-
set eivät halua ryhtyä askartelemaan. Nyt 
nähtiin, ettei ajatus pidä paikkansa. Kaikki 
tekivät enkeliaiheisia huoneentauluja, joita 
sitten lopussa tekijät vaihtoivat keskenään. 
Kukaan ei vienyt kotiinsa omaa taulua.

Askartelun lisäksi syntymäpäiväsanka-
rit suoriutuivat enkelijumpasta ja tietenkin 
kakun syömisestä.

RIITTA HIRVONEN 

Eri syistä tapahtuvaa 
ihmisten jaottelua on niin 
paljon nyky-yhteiskunnassa. 
Miksi kirkossa ei voitaisi 
toimia ja ajatella toisin? 

Sekä nuoret että varttuneemmat syntymäpäiväsankarit pitivät huoneentaulujen askartelusta.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
10.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Ripari-illat rippikoululaisil-
le to 10.11. ja to 17.11. klo 17 
Wirkkulassa. Ilta koostuu oh-
jatusta osasta, ja sen jälkeen 
on mahdollisuus pelailla ja 
olla vapaasti yhdessä. Rippi-
koulukorttiin voi hakea mer-
kinnän enintään kahdesta ri-
pari-illasta.
Rukouspiiri to 10.11. ja to 
17.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Pyhäkoulu lapsille ja nuoril-
le su 13.11. klo 12 Wirkkulas-
sa (Kirkkotie 10 D).
Seurakuntakerho ma 14.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana Arto Neva-
la, ke 16.11. klo 13 Kellon srk-

kodissa ja to 17.11. klo 13 srk-
keskuksessa, mukana Eeva 
Mertaniemi.  
Lähetyspiiri ti 15.11. klo 13 
Puttaan Tuvalla. 
Raamattupiiri ke 16.11. 
ja ke 23.11. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Juttukahvila 
kaikenikäisille 
to 17.11. klo 13 
Martinniemen 
srk-kodilla, mu-
kana Arto Nevala. 
Puttaan Tupa avoin-
na torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15, Kirkkotie 10 
C. To 17.11. lounaaksi lam-
mas-kaalikeittoa 4 € / annos. 
Lähetystyön laadukkaita kä-
sitöitä ja hilloja myytävänä 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 11.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Yhteys – Että jaksaisin su 
13.11. klo 18 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa. 
Nuttukerho 
maanan-
taisin klo 
18 kirkon-
kylän srk-
talolla. 
Perhe-
kerhot ko-
koontuvat klo 
9.30–11: pe Py-
hän Kolminaisuu-
den kirkossa. Ke Keskus-
tan srk-talolla. Ke ja to Van-
hassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Diakonian palveluryhmän 
suunnittelupalaveri ti 15.11. 
klo 13 Kirkonkylän srk-kodin 
Toppelius kokoushuoneessa. 
Suunnittelemme loppuvuo-

den tapahtumia. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 16.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na lapsuuden laulut ja runot. 

Seurakuntapiiri to 
17.11. klo 12 Kir-

konkylän srk-
kodin salis-
sa. 
Kirkko-
kuoro ke 
16.11. klo 
18 Kirkon-
kylän srk-

kodissa.
Työikäisten 

naisten raa-
mattupiiri ke 16.11. 

klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Varttuneet to 17.11. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Raamattuluentosarja Usko 
ja arki torstaisin 3.11.–24.11. 
klo 18.30-20 Kirkonkylän srk-
kodissa. Keskusteluja Jaako-
bin kirjeestä. 10.11. Usko jal-
kautuu arkeen  2:1–26, Timo 
Riihimäki.
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.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 16.11. klo 18.30 Van-
hassa pappilassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 11.11 klo 
18 4.–5.-lk: Hintsala J, Leilitie 
4. 6.–8.-lk: Tahkola H, Paitu-
rintie 10, iltakylä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.11. klo 19 
Pajulantie 52 (Kempeleen 
puoli) ja Tuulipurto 2 (Tyr-

Puttaan Tuvassa aukioloai-
koina.
Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille alkaa to 17.11. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-

teluhuoneessa. Suru-
ryhmä on vertais-

tukiryhmä, jos-
sa mahdolli-
suus käydä lä-
pi menetystään 
muiden samas-
sa elämäntilan-

teessa olevien 
kanssa. Ryhmän 

vetäjinä toimivat pas-
tori Arto Nevala ja diakonis-
sa Helena Seppänen. Ilm. ma 
14.11. mennessä Helena Sep-
päselle p. 040 581 9316.
Rovastikunnallinen Ranta-
pohjan alueen kuurojen lei-
ripäivä su 27.11. Haukiputaal-
la. Aloitamme osallistumalla 
messuun Haukiputaan kir-
kossa klo 10 (tulkki paikalla 
koko päivän), kirkon esittely, 
lounas klo 12 Puttaan Tuval-
la, askartelua, ulkoilua, kah-
vit ja päätös n. klo 15–16. Kul-
keminen omin kyydein. Ilm. 
ruokavalioineen Heli Puupe-
rälle p. 040 5898 362 viim. 
21.11. 
Yhteisvastuu-startti ke 
30.11. klo 11–16 Pudasjär-
vellä. Yhteisvastuu 2012 tor-
juu ylivelkaantumista. Läh-
detään hakemaan tietoa ja 
ideoita ensi kevään keräyk-
seen. Ilm. pe 18.11. mennes-
sä Johanna Kerolalle, p. 045 
1393 993.
K-16 tyttöleiri 10.–12.12. Iso-

nävän puoli). Seurat su 13.11. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Martta Ilona Valto-
nen, Nooa Nuutti Valdemar 
Kreivi, Vilke Kastehelmi Kin-
nunen, Roosa Juliaana Koivu-
kangas, Samuel Miko Heikki 
Raunio, Hilda Elena Hosio.
Vihitty: Ilpo Petri Hautakan-
gas ja Rea Marjut Turunen.

perjantaina 18.11. 
klo 18.30 Rossossa. 
Pizzamaksu 10 € / pariskunta. Ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä Saijalle p. 040 7790 375. Mukaan mahtuu 
15 ensiksi ilmoittautunutta pariskuntaa.

Taizé-ilta 
torstaina 10.11. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Rukoushetki 
koostuu Taizé-lauluista, 
raamatunteksteistä, 
rukouksesta ja 
hiljaisuudesta. Kolehti 
lähetystyölle.

Sururyhmä 
läheisensä 

menettäneille 
alkaa 

to 17.11. 

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

niemen leirikeskuksessa. Hin-
ta 10 €. Ilm. 14.–28.11. välise-
nä aikana www.alakkonää-
mua.fi. 
Missiokerho perjantaisin klo 
15–16.30 Puttaan Tuvalla. 
Alakouluikäisten raamattu- 
ja lähetyskerho.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: aikuistenil-
ta pe 11.11. klo 18.30 ry:llä, 
Rantapohjan alueen nuori-
sopäivä la 12.11. klo 18 ry:llä, 
isänpäiväseurat su 13.11. klo 
17 ry:llä, eläkeläiset kokoon-
tuvat ti 15.11. klo 13 Pitkäläl-
lä. Kello: raamattuluokka pe 
11.11. klo 17.30 ry:llä, huu-

tokauppaompeluseurat pe 
11.11. klo 18.30 ry:llä, isän-
päiväseurat su 13.11. klo 17 
ry:llä, päiväkerho ma 14.11. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: 
Rantapohjan alueen nuor-
tenpäivät la 12.11. klo 18 Pu-
taan ry:llä, päiväkerhot ti 
15.11. ja ke 16.11. klo 17.30 
ry:llä klo 17.30, sisarpiiri to 
17.11. klo 18.30 ry:llä. 
Kastettu: Vilho Kasimir Vi-
lola, Lyydia Laina Maria Soi-
ninen, Anni Susanna Heino-
nen, Juho Viljami Pihkakoski, 
Mikael Hermanni Heloneva.
Kuolleet: Vappu Venla Saari-
nen 89.

Antaisitko jouluiloa haukiputaalaiselle lapselle?
Vähävaraisten auttamiseksi toteutettavan 
joulukonsertin yhteydessä
to 1.12. klo 19 srk-keskuksessa on

auttamisen joulupuu
Joulupuun alle voit tuoda joululahjasi vähä-
varaisen perheen lapselle. Lahjat toimite-
taan joulun läheisyydessä sosiaalitoimen, 
seurakunnan ja neuvolatyön apua tar-
vitseville asiakasperheille. Liitä lahjapa-
ketin päälle tietoa paketin sisällöstä ja 
lahjan saajan suositusikä. Lahjatava-
roiden tulisi olla uusia. Lahjasi joulu-
puun alle voit tuoda myös pe 2.12. klo 
10–14 srk-keskukseen.
Lisätietoja diakonissa Laila Rantakokko 
p. 040 8668 319,
laila.rantakokko@evl.fi

Urkumaraton 
pe 11.11. klo 20–23 

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa

Else Sassi 20–20.30
Elias Niemelä 20.30–21

Ismo Hintsala 21–22
Markus Wargh 22–23

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen maksu ohjelmasta 
Haukiputaan seurakunnan musiikkityölle. 
Kahvitarjoilua pientä korvausta vastaan.

Ystävä-
palveluilta ti 15.11. 

klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.  

Vierailijana TtT Maire Vuoti 
aiheenaan ”Iloa ja 

huumoria elämässä”.  
Järj. Kempeleen srk ja 

SPR:n Kempeleen 
osasto.

Naisten ilta 
lauantaina 26.11. Luurin-
mutkassa. Lähtö klo 15 
keskustan srk-talolta, pa-
luu klo 22. Hinta 10 € / sis. 
kuljetuksen, ohjelman ja 
ruuan. Ilmoittautumiset 
viimeistään 18.11. Saijalle 
p. 040 7790 375. Mukaan 
mahtuu 50 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Etusija kem-
peleläisillä.

Pizzaa ja 
parisuhdetta
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paikalta. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen perjantaihin 11.11 
mennessä Seijap. 0400 775 
164. Ajoreitti Jääli Kehätie klo 
7.30, Kolamäki-Ylikiimingintie 
klo 7.45, Huttukylä-Purontie 
klo 8, kunnanvirasto klo 8.15 
ja Alakylä klo 8.20.
Naisten kasvuryhmä to 17.11 
klo 14–15.30 Montin-salissa.
Naisten saunailta to 24.11. 

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 13.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Jaana Kontio, 
kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 13.11. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Jaana 
Kontio, kanttorina Eeva Ho-
lappa.
Juttunurkka ma 14.11. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu ma 
14.11. klo 11–12 Jäälin kappe-
lilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 14.11 klo 13-
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuoneessa. 
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
14.11. klo 13 Kolamäen ker-
hohuoneella, Kivitie 1E. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 15.11. klo 12–13.30 Ala-
kylän nuorisoseurantalol-
la. Kuljetuspyynnöt ma klo 
12 mennessä Jaanalle, p. 040 
5793 248.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ke 16.11 klo 14–15.30 Hut-

tukylän koululla. Kuljetus-
pyynnöt Seijalle, p. 040 5793 
247.
Eläkeläisten syysretki ti 
22.11. Rovaniemelle. Tutus-
tumme mm. Arktikumiin, Hel-
mikammariin ja käymme Jou-
lupukin maassa. Paluumatkal-
la voi tuliaisia hankkia Rieska-

Hartaus tänään to 10.11. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Lähetysvintti ma 14.11. klo 
12–14 yhdessäoloa käsi-
töiden, kahvittelun 
ja juttelun mer-
keissä.
Niittypir-
tin seura-
kuntaker-
ho ma 14.11. 
klo 13. Muka-
na vs.diakonissa 
Marika Kamps.
Hyvänmielen päi-
väkahvit mielenterveys-
kuntoutujille  ti 15.11. klo 
12–13.30 pappilan pihapiirin 
”vintillä”. 

Seurakuntakerho ke 16.11. 
klo 12–13.30  srk-talolla. Har-
taus Ilkka Tornberg, seniori-
jumppaa Leena Leppäluoto.

Omaishoitajien ryh-
mä kokoontuu ma 

21.11. klo 13–
14.30 seurakun-
tatalolla. Mu-
kana vierai-
ta Oulun seu-
dun omaishoi-
tajat ja läheiset 

ry:stä.
Taloudellisen 

avun tarpeessa ole-
vat liminkalaiset: Jouluavus-
tuksia voi kysyä diakonia-
työntekijöiltä pe 11.11. men-
nessä. Marika p. 044 7521 226 

(kirkonkylä) tai Heini p. 044 
7521 227 (Tupos).
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. dia-
koni Heini Karhumaa p. 044 
7521 227.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 
16.11. klo 17–18 ja Kirkkolaula-
jat klo 18.30–21.30 srk-talolla.
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 
15.11. klo 9.30–11. Diakonissa 
Heini Karhumaa vierailee. Tu-
poksessa ke 16.11. klo 9.30–11 
Vanamossa. Rukoushelmet.
Rippikoulut: Talviryhmälle 
opetusta la 12.11. Vanamon 
Olkkarissa klo 12–17. Ota mu-
kaan omat eväät!
Nuoret: Nuortenilta  to 10.11. 
klo 18  Vanamon Olkkarissa 
ja to 17.11. NuorisoNurkassa 
klo 18.  Nuorten palveluryh-
mä kokoontuu ke 16.11. klo 
15.15 Nurkassa. Jos olet kiin-
nostunut auttamistyöstä, ota 
yhteys Mariaan, p. 044 7521 
236. Nuorten lähetysvintti ke 
16.11. klo 17 Lähetysvintillä. 
Ohjelmassa perinteisiä käsi-
töitä ja leivontaa. Isoskoulu-
tus on mukana nuorten lähe-
tysvintillä ke 16.11. klo 17.
Varhaisnuoret: Varkka-Nurk-
ka  eli Avoimet Ovet  Nuori-
soNurkassa 11–14-vuotiaille 
pe 11.11. klo 17–20. Pelailua, 
oleilua, mukavaa seuraa ja il-
tapalatarjoilu.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) to 10.11. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenilta Va-

Nuorisotyö 
Jos olet 

kiinnostunut 
auttamistyöstä, 

ota yhteys 
Mariaan, 

p. 044 7521 236.

klo 18–20 Suvelassa.
Raamattupiiri ke klo 18.30 
Jäälin kappelin neuvottelu-
huoneessa.
Raamattupiiri to klo 10 Lä-
himmäisen tuvalla Vanhalla 
koululla.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 15.11. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 /

Kastetut: 
Lauri Mikael Palokangas, 
Lassi Urho Mikael Heponiemi, 
Eemeli Onni Juhani Jaakkola, 
Matias Ensio Höyhtyä. 

Kuollut: 
Anna Maria Schönberg 
os. Runtti 89.

Yhteisvastuustartti 
ke 30.11. klo 11–15 

Pudasjärvellä. 

Päivän aikana 
tutustutaan vuoden 

2012 avustuskohteisiin. 

Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen ruokavalioi-

neen pe 18.11. 
mennessä Seijalle 
p. 040 5793 247. 

Tulehan mukaan!

lastenohjaajat.
Opintoavustukset haettavis-
sa. Kiimingin seurakunta ju-
listaa haettavaksi 11.11. men-
nessä opintoavustukset kir-
kon virkaan tai kristillisessä 
oppilaitoksessa opiskelevil-
le nuorille. Hakemuksessa tu-
lee näkyä missä opiskelee mi-
hin tutkintoon ja opiskelukus-
tannukset. Liitteeksi opiskelu-
todistus. Hakemukset osoite-
taan Kiimingin seurakunnan 
kirkkoneuvostolle. Lisätieto-
ja Aulikki Rinta-Säntti p. 040 
743 1904.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
13.11 klo 17 rauhanyhdistys, 
Arvo Niskasaari ja Esko Mat-
tila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 13.11. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Matti 
Rahja.

Limingan seurakunta etsii 
soitto- tai laulutaitoisia aikuisia toteuttamaan

Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen

AFRIKKALAISTA 
GOSPELMESSUA

Jos kiinnostuit, tule to 17.11. klo 19 srk-talolle.
Lisätiedot: Petteri Paananen p. 050 3203 066.

Isänpäivän 
iltamusiikki 

sunnuntaina 13.11. kello 19 
seurakuntatalolla.

Yksinlauluja, duettoja, kvartettilauluja, 
viulu- ja urkumusiikkia. 

Eeva Holappa, Sanna Leppäniemi, 
Risto Ainali ja Tuomo Nikkola.

Vapaaehtoinen kahviraha 
lähetystyön hyväksi. 

namossa. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 12.11. klo 18.30 ry:llä. 
Seurat su 13.11. klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Sisarilta ti 15.11. klo 19 
ry:llä.

Kastettu: Amalia Sofia Kyllö-
nen, Tiitus Oiva Iivari Lumijär-
vi, Elmeri Onni Viljami Nieme-
lä, Okko Iivari Pulkkinen, Hel-
mi Mirjam Ylikulju.

Isänpäivälounas
13.11. messun jälkeen klo 11–14 

seurakuntatalolla lähetystyön hyväksi

Tarjolla

Kala- ja lihavaihtoehto
Perunat ja kastike

Lanttulaatikko, salaatit, rosolli

Jälkiruokakiisseli

Täytekakku ja kahvi / tee / mehu

Hinta: aikuiset 9 €, lapset 4 € (4–12-v.), 
alle 4-v. ilmaiseksi.

Tervetuloa!



22    Nro 37    10.–17.11.2011

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.11.2011S
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
Sanajumalanpalvelus su 
13.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas. Isänpäivälou-
nas seurakuntatalolla juma-
lanpalveluksen jälkeen. Rippi-
koulu, kirkkokahvit rippikou-
lulaisille seurakuntatalolla.
Isänpäivänä ei ole pyhäkou-
luja.
Hartaus ke 16.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Sirpa 
Miettunen.
Lähetysilta ke 16.11. 
klo 18 toimitalon 
kokoushuoneessa, 
Vattukuja 2. Vieraa-
na Esa Eirola.
Seurakuntakerho to 
17.11. klo 11 seurakun-
tatalolla, Riitta Markus-
Wikstedt.
Perhekerhot keskiviikoisin 
Repussa ja Salonpään ry:llä 
klo 9.30–11, sekä uusi perhe-

Lähetysilta 
ke 16.11. klo 18 

toimitalon 
kokous-

huoneessa.

Tilkkutäkkilaulujen ilta 
perjantaina 11.11. klo 18.30

Suomalalla, Hektorintie 4 as 1.
Tervetuloa!

sa: Savela, Pikkumatinkuja ja 
Pitkänen, Pyhänsivuntie 655.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 11.11. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. La 12.11. klo 19 
raamattuluokka 7.–8.-lk Pi-
noniemellä. Klo 19 nuor-
tenilta Muhoksen ry:llä. Ti 
15.11. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. Ke 16.11. klo 18 raa-
mattuluokka ry:llä. To 17.11. 
klo 19 sisarilta.
Kastettu: Ella Amanda Sark-
kinen, Ilo Iisakki Kavilo, Jo-
anna Jenni Maria Juntunen, 
Miika Samuel Hagren, Oo-
na Aliisa Sassi, Sara Johanna 
Aleksandra Väliaho, Veikka 
Iikka Eemeli Jussila. 
Vihitty: Ari-Pekka Sarkkinen 
ja Tiina Annukka Tuppurai-
nen.
Kuollut: Seija Margaree-
ta Aitta s. Tillman 80, Ee-
va Amanda Kontu s. Keinä-
nen 83.

Hirvimiehen käristys 
(saatavilla myös kasvisvaihtoehto) 

Syksyinen salaatti 
Talon leipä, levite 

Maito, vesi, kotikalja 
 

Täytekakkukahvit 

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
su 13.11. klo 11-14 Oulunsalon srk-talolla 

12 e /aikuiset   
6 e /lapset 7-10 v. 
Alle kouluikäiset  

Ilmaiseksi 
 

Tuotto lähetystyölle 

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.

Pappilantie 28

mattuluokka 2. klo 12: Kylän-
puoli ja Keskikylä ry:llä, Kar-
huoja: Tuomo Kangas, seurat 
klo 16 ry:llä, Tapani Tölli, Esa 
Kurkela. Lauluseuroja kodeis-
sa ti 15.11. klo 18.30: Karhuo-
ja: Lehdolla, Penttiläntie 19.
Salonpää ry: Lauluilta ja seu-
rat su 13.11. klo16 ry:llä.
Kastettu: Josefiina Elma In-
keri Hekkala.
Vihitty: Matti Mikael Pajari-
nen ja Nina Maarit Samela.
Kuollut: Saara Matilda Jaako-
la e. Haataja  93.

kerho Repussa maanantaisin 
klo 12.30–14.

Parkkikerho perhe-
päivähoidon väel-
le keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 
9–10.30.
Kirkonkylän ry: 

Myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja 

ruokailu pe 11.11. klo 
17 ry:llä,  myyjäiset klo 18.30, 
nuortenilta klo 20, ”Puhdas 
omatunto”. Raamattuluokka 
1. su 13.11. klo 12 ry:llä, raa-

S anna Tu r u n e n

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 10.11. klo 11 kappe-
lissa, Ossi Kajava ja päivä-
kuoro laulattavat. 
Omaishoitajien ryhmä 
to 10.11. klo 13 Päivä-
keskuksen takkahuo-
neessa, Leena Leskelä.
Hartaus to 10.11. klo 
14 Vire-kodissa, Jouni 
Heikkinen.
Kymppisynttärit ma 
14.11. klo 18 seurakunta-
talossa tänä vuonna täyden 
kympin täyttäville.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 15.11. klo 12 rukoushuo-
neella, Pekka Kyllönen.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 15.11. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä. 
Aikuisten raamattupiiri ti 
15.11. klo 16.30 Simo Pekka 
Pekkalalla, Hartikantie 50.
Kotiseurat ti 15.11. klo 19 
Hilkka Konnulla, Ahotie 6, 
aluesihteeri Matti Nuorala, 
Jouni Heikkinen.
Keskipäivän kerho ke 16.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
16.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
16.11. klo 14 Koivu- ja Täh-
tikodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 16.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Tarinailta ke 16.11. klo 18 
seurakuntatalossa.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-

lat to 
17.11. klo 
13 seurakun-
tatalossa loka-
joulukuun aikana 
65, 70, 75, 80 ja 85 vuot-
ta täyttäville. 
Iltahartaus to 17.11. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Lähetysilta to 17.11. klo 19 
Pirkko ja Esko Könöllä, Päi-
värinteentie 120, Jouni Heik-
kinen. 
Kuorot: Ke 16.11. klo 10.30 
päiväkuoron harjoitukset 
seurakuntatalossa. 
Lähetys: Lähetyskalente-
ri 2012 on ilmestynyt! Anna 
kaunis, koko vuoden kestävä 
lahja ystävälle, läheiselle tai 
itsellesi! Kalenterin hinta on 
8 € / kpl. Tied. lähetyssihtee-
riltä p. 040 5629 131.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä joka 

toi-
nen 

torstai 
klo 10–12 

Laitasaaren ru-
koushuoneella (pa-

rilliset viikot).  Esikot–
ryhmä ke 16.11. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa, aihee-
na lapsenpäivä. Kylmälänky-
län kappelin perhekerho ke 
16.11. klo 15–17. Kylän äidit 
pitävät kerhoa itse, yhteys-
henkilö Satu Kukkohovi p. 
050 5467 278. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
10.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Kan-
sainvälisen nuorten ryhmän 
ideointipalaveri la 12.11. klo 
12 Koortilassa.
Partio: RePaLe (Reippaiden 
Partiolaisten Leiri) III leireil-
lään Tyrnävällä 18.–20.11.
Seikkailijat ja tarpojat lei-

reilevät pe-su ja sudenpen-
nut la-su. Ilmoittautumiset 

Katjalle: katja.kilpua@hot-
mail.com tai 040 5543 798 
arkisin klo 16 jälkeen, 
maanantaihin 14.11. klo 
12 mennessä. 
Laitasaaren rukous-
huone: Aamurukous 
maanantaisin klo 6.30. 
Seurakuntapiiri ti 15.11. 
klo 12, Pekka Kyllönen. 

Perhekerho to 17.11. klo 
10–12. 

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 10.11. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 12.11. klo 
19 nuorten ilta  ry:llä. Klo 19 
raamattuluokka 4.–6.-lk Rai-
ner ja Kaisa Terholla. Klo 19 
raamattuluokka-iltakylä Lai-
tasaaressa Pinoniemellä. Su 
13.11. klo 14 seurat ry:llä. Ma 
14.11. klo 17.30 ja klo 18.30 
päiväkerhot ry:llä. Ti 15.11. 
klo 19 sisarilta ry:llä. To 17.11. 
klo 19 ompeluseurat kodeis-
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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.

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

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

Isoskoulutus la 19.11. klo 10–
16 Pulkkilan srk-talossa.  

KeSTilä
Seurakuntakerho pe 11.11. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
11.11. klo 19 ry:llä.
Seurat su 13.11. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 15.11. klo 11 Nyp-
pylässä Kerttu Rahikka-
lalla.
Nuortenilta ti 
15.11. klo 17 ker-
hokodilla. Rip-
pikoululaisille 
merkintä. Iso-
siakin odotel-
laan mukaan. 
Ystävänkamma-
ri ke 16.11. klo 10 pap-
pilassa.
Ompeluseurat pe 18.11. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho ti klo 15, päiväkerho to 
klo 11 kerhokodissa.
Kastettu: Severi Antero Hä-
mäläinen.

PiiPPOla
Rippikoulukaruselli la 12.11. 
alkaen klo 9 Pulkkilan kirkos-
sa kaikille vuonna 2012 rippi-
koulun käyville piipposille ja 
pulkkisille nuorille.  
Seurakuntakerho ti 15.11. 
klo 12 Pyhännällä. Lähtijöi-
tä pyydetään ilmoittautu-
maan viimeistään pe 11.11. 

diakonissalle p. 0207 109 856.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Kastettu: Helmi Hanna Ilona 
Kropsu. 
Kuollut: Eino Vilhelmi Au-
tio 82.

PulKKila
Action-risteily alakouluikäi-
sille to 10.11. klo 17.30–19 
srk-talossa. 

Ompeluseurat pe 11.11. 
klo 19 Hilkka ja Tuomo 

Haapalahdella.
Rippikoulukarusel-
li la 12.11. alkaen 
klo 9 kirkossa kai-
kille vuonna 2012 
rippikoulun käyvil-

le piipposille ja pulk-
kisille nuorille.  

Miestenilta la 12.11. klo 20 
ry:llä.
Perhekerho ma 14.11. klo 10 
Piia ja Jarkko Väyrysellä, Län-
keläntie 20. 
Lankapiiri ma 14.11. klo 17 
srk-talossa. 
Hartaus pe 18.11. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 18.11. 
klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 
Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa. 
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to 17.11. klo 16 ja päivä-
kerho pe klo 10 kerhotilassa. 

Ahkerat ja innokkaat nutun-
neulojat jatkavat harjoituk-
siaan to 10.11. klo 17 srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Hartaus pe 11.11. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
Seurakuntakerho ti 15.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Hartaus ke 16.11. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 17.11. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Varhaisnuorten kerhot: 
maanantaisin klo 16–18 Tyr-
nävän srk-talolla, tiistaisin 
klo 16–18 Markkuun kou-
lulla ja Murron kerhotilas-
sa, torstaisin klo 17–19 Tyr-

Rantsilan 
tiernatytöt

Tilaa 
Arja-kanttorilta 
p. 044 518 1151.

PYHänTä
Hartaus to 10.11. klo 10 Nes-
torissa.
Nuorten keskusteluilta la 
12.11. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 13.11. klo 15 ry:llä.
Piippolan ja Pyhännän yh-
teinen seurakuntakerho ti 
15.11. klo 12 srk-talossa.
Lauluseurat ke 16.11. klo 
18.30 Limmalla. 
Järjestömyyjäiset la 19.11. 
klo 9–12 srk-talossa. 
Opistomyyjäiset la 19.11. klo 
18 ry:llä.
Kuorot: nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja ad-
venttivesperin projektikuoro 
to klo 18 srk-talossa. 
Kerhot: Puuhakerho ti klo 
12.15, to klo 11.15 ja klo 12.15 
koululla sekä varhaisnuoret 
to klo 15 ja päiväkerho pe klo 
10 kerhotilassa.
Kastettu: Jaako Tatu Joona-
tan Pellikka

RanTSila
Seurakuntakerho to 10.11.
klo 13 Rauhalassa.
Julkaisuilta pe 11.11. klo 19 
ry:llä.
Rippikoulukaruselli la 12.11. 
alkaen klo 9 kirkossa kaikil-
le vuonna 2012 rippikoulun 
käyville ranttisille nuorille.
Ompeluseurat pe 18.11. klo 
19 ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
10 sekä klo 13 Nuppulassa.
Kerhot: Pallerokerho ma klo 

nävän srk-talolla ja Murron 
kerhotilassa.
Nuortenilta pe 11.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerhohuo-
neessa.
Rippikoulun muistelutilai-
suus viime talven hiihtolo-
maleirin ryhmälle la 12.11. 
klo 14–18 Tyrnävän srk-talol-
la. Mukana Timo ja Merja.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat ja julkaisuilta to 
10.11. klo 19 ry:llä. Nuorten 
järjestämät seurat la 12.11. 

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.

Sanan ja 
rukouksen messu   

sunnuntaina 13.11. 2011 klo 18 Rantsilan kirkossa

Israelin lähetti pastori Mika Pouke, musiikkia 
Antti Kärsämä, kanttorina Pekka Kyöstilä, 

ehtoollisen toimittaa Merja Jyrkkä. Esirukouspalvelu.
Järjestää Rantsilan kappeliseurakunta

klo 19 ry:llä. Hartaus su 13.11. 
klo 14.30 VillaTyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.11. klo 19 
Pajulantie 52 (Kempeleen 
puoli) ja Tuulipurto 2 (Tyr-
nävän puoli). Seurat su 13.11. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: August Santeri Mi-
kael Siitonen.
Kuollut: Helvi Annikki Kar-
hu s. Alatalo 86, Sulo Jalmari 
Tervo 85, Kati Johanna Lauri-
la s. Varila 36.

Seurakuntakerhon retki 
tiistaina 22.11. Utajärvelle. 
Lähtö klo 9.30 ja paluu klo 16 mennessä. Käymme Meri-
län kartanossa ruokailemassa ja iltapäivällä vierailemme 
seurakunnan kerhossa. Osallistumismaksu 10 euroa ker-
holaisilta ja 20 euroa muilta. Ilm. 15.11. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 13.11. klo 11.30–13.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Ruokana hirvenlihamureke kasvisten kera, 
jälkiruuaksi täytekakkukahvit. 
Lounaan hinta 6 euroa aikuinen ja 3 euroa lapsi, 
alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Tuotto lähetystyölle.

Muistitilaisuus 
ke 16.11 klo 15 
Tyrnävän srk-talolla. 

Maarit Lampela Oulun 
Seudun Muistiyhdistyk-
sestä puhuu muistisai-
raan kohtaamisesta ja 
problematiikasta, joka 
näihin asioihin liittyy. 
Tilaisuus on erityisesti 
vapaaehtoistoiminnas-
sa ja ystävänpalvelussa 
mukana oleville, mut-
ta kaikki muutkin asi-
asta kiinnostuneet voi-
vat tulla mukaan.

10 ja tyttökerho klo 15.15 
Nuppulassa. Varkkarit ti klo 
15.15 Hovin koululla ja to klo 

15.30 Mankilan koululla. 
Kastettu: Reeta Päivi Kristii-
na Kuivas.



24    Nro 37    10.–17.11.2011

Lukunurkka

säytetyille. Pehmeäkantinen taskukoko mahdollistaa 
kirjan lukemisen kysymys ja vastaus kerrallaan joka-
päiväisenä lukukokemuksena.

JUHA VÄHÄKANGAS

Onko Jeesus tosiaan elänyt? Mitä synti on? Pää-
sevätkö koirat taivaaseen? Onko ehtoollinen 
ihmissyöntiä? Kysymyksiin vastaa pastori-kir-
jailija Jaakko Heinimäki. 

Hänen kirjansa Kafekismus koostuu 33 kysymykses-
tä ja vastauksesta. Hän toteaa esipuheessaan: ”Kafekis-
muksen kysymykset eivät ole visailuknoppeja vaan ole-
miskysymyksiä. On eri asia tietää, mitä on olla kristit-
ty, kuin olla kristitty. Usko on olemista Jumalan varas-
sa, ei tiedon varassa.”

 Heinimäki on lukuisissa kirjoissaan pohtinut muun 
muassa pyhimyksiä, harrasta ruokaa ja juomaa ja py-
hää naurua. Hän on myös laatinut Suomen lasten Raa-
matun ja luterilaisuuden abc-kirjan. Uudessa kirjassaan 
hän heittäytyy mieltä askarruttavien uskonkäsitteiden, 
luterilaisen uskonopin, kristinopin syövereihin. 

Hän tarttuu hanakasti ja päättäväisesti vaikeisiinkin 
päivänpolttaviin aiheisiin. 33 kysymykseen vastataan 

lyhyellä ja pitkällä kaavalla. Hän johdattaa kristinus-
kon peruskäsitteisiin ja liittymäkohtiin ja mielikuviin, 
mistä ne ovat peräisin ja mitä ne tarkoittavat tämän päi-
vän maailmassa. Aimo annos teologiaa ja tietoutta vä-
littyy tekstistä, kun hän taistelee ja kiehuu, makustelee 
ja studeeraa sanojen sisällä, luoden kestävän ja elinvoi-
maisen kristinopin etsijöille, epäilijöille, epävarmoille. 

Vastaukset pitää lukea tarkkaan ja sydämellä, teksti 
vaatii keskittymistä ja huolellisuutta. Niistä kuultavat 
itsensä tutkiminen, aiheeseen perehtyminen, huolelli-
nen valmistautuminen, opastamisen halu, vakavuus, 
opettamisen ilo ja into.

Jaakko Heinimäki on oiva sanankäyttäjä. Hänen 
tekstinsä pursuavat liikettä ja eloa, tahtoa ja tietotai-
toa. Kirja ei ole pelkästään hauska, nautittava, ajatuk-
sia herättävä, kiintoisa ja syväluotaava, vaan myös tai-
dokas, moderni kristinopin yleisesitys meille kaikille 
perimmäisten kysymysten ääreen pysähtyneille ja py-

Kristinuskon kaunein sana on lahja

Heinimäki, 
Jaakko: 
Kafekismus. 
Kirjapaja 2011.

Lasse J. Laine, Iiris Kalliola:
Suomen lasten luontokirja.

Otava 2010.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Kirja vie 
metsään

Mikä on ainoa hyönteis-
laji, joka näkee punai-
sen värin? Mitä kan-
nattaa pakata rink-

kaan talviretkelle?
Otavan julkaisemasta Suomen 

lasten luontokirjasta löytyy vas-
taus kysymyksiin ja satoihin mui-
hin mieltä askarruttaviin luon-
non arvoituksiin.

Kirjan tekijät, Lasse J. Laine 
ja Iiris Kalliola, ovat biologeja ja 
tietokirjailijoita. Kirjallaan tekijät 
ovat halunneet tuoda esiin Suo-
men luonnon monimuotoisuuden 
ja herättää lasten ja nuorten kiin-
nostuksen luontoa kohtaan.

Liikkeellepaneva 
voima
Oululaisen Tanja Sirviön per-
heessä kirja ei päätynyt iltasatu-
lukemiseksi, vaan innosti tutki-
maan kotipihassa lentäviä per-
hosia ja lähtemään ensimmäisel-
le yhteiselle linturetkelle.

– Ei me tunnistettu paljon lin-
tuja, mutta tärkeintä oli, että läh-
dettiin käymään luonnossa, Sir-
viö kertoo kokemuksistaan Li-
minganlahdella.

– Kirja on innostava, elämys- 
ja kokemuspainotteinen. Se on 
helppolukuinen, ihastuttavasti 
tehty teos nykylapsille ja nuorille.

Sirviölle kirja tarjosi ahaa-elä-
myksen: luontoon mennäkseen ei 
tarvitse välttämättä lähteä kauas 
vaeltamaan.

– Kirjassa kerrotaan, kuin-
ka Helsingin Tuomiokirkon por-
tailta löytyy satoja eri kasvilaje-
ja. Luonto löytyy oman talon por-
tailta tai kukkapenkistä, Sirviö 
huomauttaa.

Kiinnostus 
herää kuvilla
Kirjan houkuttelevuus perustuu 
voimakkaaseen visuaalisuuteen 
ja räväkkään taittoon: sivuja elä-
vöittävät muistilapuiksi naamioi-

dut tietoiskut ja sadat valokuvat. 
Luonnon pienimmätkin eläimet 
ja kasvit on suurennettu silmin 
tutkittavaksi.

Kasvatustieteitä opiskeleva Sir-
viö ei näe pedagogisena ongelma-
na, vaikka eläinten ja ympäristön 
mittasuhteet eivät ole realistisia.

– Kaikki tietävät, ettei Suomes-
sa ole hirven kokoisia hämähäk-
kejä. Ei välttämättä ole tärkeää, 
minkä kokoinen jokin eläin on, 
vaan minkälaiset jalat sillä on, 
Sirviö kertoo.

Suuret kuvat kiinnostavat sel-
västi Sirviön sylissä istuvaa kak-
sivuotiasta Kaspiania.

– Kala, kala, poika innostuu ja 
osoittaa sormella isopäistä hau-
kea.

Tieto lisää 
kunnioitusta
Kirjassa suomalainen luonto kä-
sitellään eri ympäristötyyppien 
kautta. Taajamat, niityt, metsät, 

suot, vesistöt ja tuntureiden luon-
to esitellään omina kokonaisuuk-
sinaan.

– Tämä ei ole niinkään oppi-
kirja. Kirja ei käy lajin tunnista-
miseen, koska hyvin paljon asioi-
ta esitellään teemoittain. Luokas-
sa se kävisi lisämateriaalina, tule-
va opettaja kertoo.

Sirviö testasi kirjan houkutte-
levuutta seurakunnan perheleiril-
lä Rokualla. 

– Annoin kirjan kuudesluok-
kalaiselle pojalle, joka totesi, et-
tä ihan kivoja kuvia, mutta ehkä 
nuoremmille sopiva. Sitten an-
noin sen kahdeksanvuotiaalle ty-
tölle, joka selaili kirjaa, kunnes 
näki sienet. Tyttö piirsi kaikki ne 
neljä sientä. Hän halusi kopioida 
kuvan itselleen, jotta voisi tunnis-
taa ne myöhemmin. Aivan mah-
tavaa! Sirviö kertoo.

Sirviön mukaan teosta voisi 
käyttää myös seurakuntatyössä, 
esimerkiksi pyhäkouluissa ja lei-

reillä.
– Kirjaa voisi tutkia ennak-

koon lukumateriaalina ja mennä 
sitten luontoon tutkimaan asiaa. 
Kun lapsi saa itse kokea asioita, 
niin hän innostuu. Eikä tarvit-
se käydä kuin leirikeskuksen pi-
halla.

 Suomen lasten luontokirja 
ei valista luonnonsuojelusta tai 
ekologisista elämäntavoista. Se 
opettaa kunnioittamaan luon-
non monimuotoisuutta faktatie-
don avulla.

– Mitä enemmän luonnosta 
tietää, sitä enemmän sitä haluaa 
säilyttää, Sirviö toteaa.

Teos on valittu vuoden 2010 
luontokirjaksi. Se on ensimmäi-
nen lapsille ja nuorille suunnat-
tu teos, joka on voittanut Vuoden 
luontokirja -kilpailun. 

MARJO HÄKKINEN

Oululainen Tanja Sirviö ja hänen kaksivuotias poikansa Kaspian innostuivat lasten luontokirjasta.

A nn i  K innu n e n


