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Oulun seurakuntayhtymässä työskentelevä nuorisomuusikko Esa Rättyä 
(kuvassa lyömäsoittimissa) on tuttu näky muun muassa Hintan seurakuntatalon kellarikerroksen 

bänditilassa. Musisoimassa myös Juha Lallukka ja Roope Valtonen.  »  6

Työnä musiikki
kaikenikäisten kanssa

Paremman maailman 
tekemiselle on ainakin 
kuusi syytä 
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Vapaaehtoiset eivät jää ilman tukea   » 24

Diakonia 
kaipaa uusia 
ideoita auttamiseen

» 2–3

Yhteinen ruokailu-
  hetki tarjoaa 
     myös seuraa     » 4–5

Oulujoen kirkko 
ikuistettiin 
postimerkkiin      » 4–5

Kampanjalla 
ilonpilkahduksia
syksyyn                       » 5

Lehtien 
keskustelupalstoilla 
panetellaan 
venäläisiä                       » 7
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tavoitteena 
hyvä elämä 
vanhuudessa

Diakoniatyöntekijä toivoo järjestöjä
 mukaan auttamistyöhön

Diakonia 
valmistautuu 

uusiin asiakkaisiin

Diakoniatyö varautuu 
avuntarvitsijoiden mää-
rän kasvuun hallituksen 
suunnittelemien, pieni-

tuloisiin ihmisiin vaikuttavien 
leikkauksien johdosta.  

Taloudelliset huolet ovat olleet 
jo pitkään tavallisin syy ottaa yh-
teyttä diakoniatyöntekijään.

Limingan seurakunta nosti 
tälle vuodelle diakonian määrä-
rahoja. 

– Voimme auttaa nyt yhä use-
ampaa perhettä ja vanhusta, iloit-
see seurakuntaneuvoston ja dia-
koniatyön johtokunnan jäsen 
Tanja Hietala. 

Vuoden alusta vakinaistettiin 
myäs seurakunnan kolmas dia-
koniatyöntekijä.

Kasvokkain kohtaamisessa 
tullaan Tanja Hietalan mukaan 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Tällä viikolla vietetään jo perinteeksi tullutta 

Vanhustenviikkoa. Teemana on nyt Tulevai-

suutta rakentamaan. 

Vanhusten osuus väestöstämme on kasvussa. On 

arvioitu, että vuoteen 2040 mennessä 75 vuotta 

täyttäneiden määrä jopa kaksinkertaistuu.

Vanhuusikä on liukuva käsite. Kun jäädään 65 

ikävuoden paikkeilla vanhuuseläkkeelle, puhutaan 

yleisesti, että siirrytään niin kutsuttuun kolman-

teen ikään. Jos fyysinen ja henkinen toimintakyky 

säilyvät hyvinä, vanhuus alkaa ehkä vasta runsaan 

parin vuosikymmenen päästä.

Seurakuntien toimin-

nassa vanhukset saavat 

monella tapaa erityishuo-

miota osakseen. Diakonia-

työssä he ovat tärkeä koh-

deryhmä. Joissakin seura-

kunnissa on vanhustyön nimikkovirkoja. Muistisai-

raita ajatellen on luotu aineisto muistisairaan mes-

sua varten. Rakentamisessa kiinnitetään huomiota 

esteettömyyteen. 

Seurakunnat tekevät hyvää yhteistyötä vanhus-

palveluissa toimivien kanssa. Tämä näkyy myös 

Vanhustenviikon juhlatilaisuuksissa. Lajissaan näyt-

tävin saavutus onnistuneesta yhteistyöstä on Oulun 

seurakuntien Caritas-hanke.  

Tulevaisuudessa yhä useammat vanhukset asu-

vat omassa kodissaan ja yhä pidempään. Tämä mer-

kitsee haastetta seurakunnillekin. Miten luoda ja 

pitää yhteys näihin ihmisiin? Miten palvella hei-

dän hengellisiä tarpeitaan, esimerkiksi yksityisellä 

ehtoollisen vietolla?

Vanhusta on perinteisesti kunnioitettu kulttuu-

rista riippumatta. Tässäkin ajassa jokainen ansait-

see ihmisarvoisen, arvokkaan vanhuuden. Vastuu 

siitä kuuluu yhteiskuntamme päättäjille ja eri taho-

jen toimijoille. Kirkolla ja seurakunnilla on oma vas-

tuunsa. Oma vastuu on myös 

meillä jokaisella henkilökoh-

taisesti, vanhuksen omaisi-

na, ystävinä, naapureina.

ihan eri tavalla perussanoman 
äärelle. 

– Se, että meillä on kolme dia-
koniatyöntekijää, lisää kohtaa-
misia ja vuorovaikutusta ihmis-
ten kanssa. 

Jospa herännyt  
auttamisinto leviäisi
Oulujoen diakoniatyöntekijä Anu 
Fedotoff  uskoo, että tiukentuvas-
ta taloustilanteesta johtuva avun-
tarvitsijoiden määrän nousu nä-
kyy viiveellä seurakunnissa.

– Tämä oli nähtävissä jo 
1990-luvun lamassa. Moni sin-
nittelee omin voimin viimeiseen 
asti.

Jotkut asiat näkyvät kuitenkin 
heti, kuten nyt käsillä oleva pa-
kolaiskriisi. 

– Toivoisin, että nyt kun ihmi-

set ovat heränneet auttamaan, se 
leviäisi laajemmallekin. Jokaisen 
lähiympäristössä on apua tarvit-
sevia. 

Tulevaisuudessa auttaminen 
on yhä konkreettisempaa, uskoo 
Tuiran seurakunnan johtava dia-
koniatyöntekijä Irma-Elina Mu-
kari.

– Rahamäärä tuskin lisään-
tyy, vaan on keksittävä muunlai-
sia auttamisen keinoja.

Uusia kokeiluja  
uskallettava tehdä
Irma-Elina Mukarin mielestä uu-
sia keinoja auttaa voisivat olla eri-
laiset lahjoituskampanjat ja myös 
yhä aktiivisempi yhteistyö eri jär-
jestöjen kanssa. 

Pitää olla rohkeutta lähteä yh-
teistyöhön, Mukari kannustaa.

Jokainen ansaitsee 
ihmisarvoisen, 
arvokkaan 
vanhuuden.
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Toisen perheen 
rakkauden 
hedelmä voi olla 
toisen perheen 
painajainen.

Kasvetaan yhdessä!
Kolumni

Opettajuuden suurimpia 
haasteita on olla aidos-
ti ihminen. Päivän ai-
kana opettajilta vaadi-

taan selvittelytaitoja toinen tois-
taan kinkkisemmissä ihmissuh-
dedraamoissa. 

Joskus suora toiminta ja suo-
rat sanat ovat paikallaan, jos-
kus vaaditaan suurta hienova-
raisuutta ja ohjausta. Kateus, vi-
ha, pelko ja häpeä ovat tuttuja 
kanssakulkijoita myös pienem-
pien piireissä.

Lapsuuden ihannointi tun-
tuu joskus naiivilta sanan var-
sinaisessa merkityksessä. Ei lap-

suus ole saareke maailman pa-
huuden ulkopuolella. 

Monet kivuliaat arvet ovat 
syntyneet lapsuudessa toisten 
lapsien takia. Iltapäivälehdissä 
on säännöllisin väliajoin kerto-
muksia koulukiusaamismuis-
toista. Toisen perheen rakkau-
den hedelmä voi olla toisen per-
heen painajainen.

Vaikka jokainen meistä kas-
vaa henkisesti ennemmin tai 
myöhemmin kypsäksi aikui-
seksi, jää pieni lapsi silti sisääm-
me. Vastuullisen ja älykkään ai-
kuisen sisällä voi olla hyvinkin 
epävarma ja säikky lapsi. Sama 

lapsi voi olla myös kateellinen, 
muutosvastarintainen ja helpos-
ti loukkaantuva. 

Kukaan ei silti sitä itsestään 
hevin myönnä. Toisista ne piir-
teet on helpompi nähdä.

Jeesus nosti lapset kauniil-
la tavalla erityisasemaan. "Salli-
kaa lasten tulla minun tyköni, äl-
kääkä estäkö heitä, sillä sen kal-
taisten on Jumalan valtakunta." 
Tokkopa Jeesuskaan ajatteli, et-
tä lapset olisivat ihmisyyden pi-
meistä puolista vapaita. 

Haluan ajatella, että kehotus 
haastaa myös meitä aikuisia koh-
taamaan sisäisen lapsemme. Se 
toisinaan kiukutteleva ja rasitta-
va piilossa oleva lapsemme an-
saitsee tulla nähdyksi. 

Kirkko kutsuu kaikki rasitta-
vat riiviöt mukaan yhteiseen kas-
vutarinaan.

– On tehtävä uusia kokeiluja. 
Jos jokin ei toimi, ei lannistuta 
vaan kokeillaan uutta.  

Myös Anu Fedotoff uskoo, että 
diakonisen työn painopiste tulee 
muuttumaan. Asioita on laitetta-
va tärkeysjärjestykseen.  

– On mietittävä, missä ja ke-
nen parissa työtä tehdään. 

Parinkymmenen vuoden pääs-
tä ei ehkä ole enää diakoniatyön-
tekijöitä.

– Tulevaisuus näyttää, mitä 
diakonian resurssit ovat. Siihen 
me työntekijät emme voi yksin 
vaikuttaa, Mukari toteaa.

ELSI SALOVAARA

Juha Salmisto söi viime viikolla Pyhän Luukkaan kappelin edessä tarjoiltua hernesoppaa. Oulun seurakuntien oppilaitostyön ruokatempauksella haluttiin kertoa Oulun yliopiston opiskelijoille diakoniatyön 
avustusmahdollisuuksista. Salmisto totesi, että ilmainen ruoka oli hänelle painavin syy saapua paikalle, mutta rupattelu hyvässä seurassa kiinnosti myös.   

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

MARIA PORTAANKORVA
Kirjoittaja on luokanopettaja ja 

Oulun seurakuntien luottamushenkilö

Kirkosta eroamiset nakertavat diakonian palveluja

Kun ihmisillä on huoli omasta talou-
dellisesta selviytymisestään, säästö-
jä haetaan myös eroamalla kirkosta.

Raha on mainittu erosyynä yhä 
useammin viime aikoina, kerrotaan Va-
kaumusten tasa-arvo Vatasta, joka ylläpitää 
eroakirkosta.fi-sivustoa. 

Mitä enemmän kirkosta erotaan, sitä vä-
hemmän seurakunnilla on voimavaroja teh-
dä auttamistyötä muun muassa taloudellista 
tukea tarvitsevien ihmisten parissa. 

Näinkö asia on, Kirkkohallituksen talous-
suunnittelupäällikkö Pasi Perander?

– Kun kirkollisveroja on vähemmän käy-

Kirkon jäsenyys ei ole mielestäni 
ensisijaisesti oman hyödyn 
tavoittelemista.

Pasi Perander

tettävissä, se nakertaa myös diakonian pal-
veluja. Kyllä se näin menee.

– Verotuotto hupenee lähtijöiden muka-
na, mutta toki jokainen seurakunta päättää 
itsenäisesti, miten vähenevät rahansa käyt-
tää. Osa kiristää diakonian budjettia, toiset 
satsaavat auttamistyöhön lisää.

Pasi Perander ymmärtää monien kansa-
laisten säästötarpeen, mutta toivoo, että kirk-
koon kuulumista ei ajateltaisi yksinomaan 
oman hyödyn näkökulmasta.  

– Kirkon jäsenyys ei ole mielestäni ensisi-
jaisesti oman hyödyn tavoittelemista. Kuu-
lumalla kirkkoon mahdollistetaan tuki hei-
kommassa asemassa oleville ihmisille. 

Perander korostaa, ettei diakonian apu ole 
pelkästään taloudellista avustamista.

– Ammattitaitoisen henkilöstön määrän 
pitäminen nykytasolla vaatii myös verotuloja.  

RIITTA HIRVONEN
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Muut mediat

VIIME VUOSINA Laura Honkasaloa on 
alkanut innostaa suomalaiskansallinen, 
synkkämielinen kristillisyys.
– Vanhoissa virsissä on jotain 
huojentavaa. Niissä ei ainakaan tarvitse 
esittää ylipirteää. Mä olen kurja matonen 
maan – tämä mentaliteetti elää yhä 
nykyihmisten pinnan alla. 
– Tavallaan on lohdullista ajatella, että 
olen vain kurja mato maan. Tieteenkin 
mukaan kaikki luonnossa tuhoutuu ja 
mätänee. 
Sen vastapainoksi somessa pitää olla 
pirteä: kakut onnistuvat ja muutenkin on 
tosi ihanaa.

Sana-lehti 24.9.2015 haastatteli 
kirjailija Laura Honkasaloa

Postimerkillä voi tehdä hy vää
Vanhoja postimerkkejä ja -kortteja huutokaupataan  lähetystyön hyväksi

Mitä harvinaisemmiksi 
postin tuomat kortit 
ja kirjeet ovat käyneet, 
sen suurempi ilo nii-

den saaminen on. Tuon ilon voi 
laittaa myös kiertämään. 

Suomen Lähetysseura ottaa 
vastaan vanhoja postimerkkejä, 
-kortteja ja rahoja. Niitä huuto-
kaupataan neljä kertaa vuodessa. 

– Seuraava huutokauppa pi-
detään 14. marraskuuta, vinkkaa 
Lähetyskirkon varainhankinnan 
koordinaattori Raija Kotaviita 
Suomen Lähetysseurasta. 

Huutokauppoja on pidetty yli 40 
vuoden ajan. Tuotto käytetään Lä-
hetysseuran ulkomaiseen työhön. 

– Viime vuonna huutokaupat 
tuottivat noin 23 000 euroa, Ko-
taviita kertoo.

Oulunsalosta kerättiin
kassillinen huudettavaksi
Posti tuo viikoittain Lähetysseu-
ralle isot määrät lahjoituksia niin 
yksityishenkilöiltä kuin seura-
kunnilta. 

– Torstaisin meillä on tääl-
lä joukko vapaaehtoisia lajittele-
massa lahjoituksia. 

Oulunsalon seurakunnassa 
on kuluvan vuoden aikana kerät-
ty merkkejä huutokaupattavaksi. 

– Saimme talvella kassillisen 
kortteja ja postimerkkejä kasaan, 
kertoo lähetyssihteeri Virpi Luo-
tolampi.

Keräyslaatikoita aiotaan viedä 
myös kouluihin.

– Kun käyn kertomassa oppi-
laille lähetystyöstä, se on ollut hy-
vä esimerkki, kuinka voi auttaa. 

Muutama oppilas onkin in-
nostunut aiheesta. 

– Onhan se hienoa, miten ros-
kiin menevästä tavarasta onkin 
apua, Luotolampi ihastelee. 

Postimerkin päivänä 
julkaistaan uusia merkkejä
Uutta postia lähimmäisiä ilah-
duttamaan kannattaa lähettää 
perjantaina 9. lokakuuta, jolloin 

Hyvä aamupa la saa liikkeelle   
 Seppo Kortelaisen tiistait alkavat   seurakuntatalolla

Kupissa kahvia, lautasella 
puuroa, lisäksi kinkulla ja 
juustolla päällystetty leipä. 

Näillä lähtee tiistai hy-
vin käyntiin. 

Tätä mieltä on ainakin oulu-
lainen Seppo Kortelainen. Eläk-
keelle jäänyt postimies pyöräilee 
Puolivälinkankaalta keskustaan 
joka tiistaiaamu.

Isokatu 17:n katutasossa tar-
jottava työttömien ja vähävarais-
ten aamupala on Kortelaisen mu-
kaan hyvä syy lähteä liikkeelle ko-
toa. 

– Käyn täällä todella mielellä-
ni. Aamupala on hyvä aamupala 
ja tunnelma mukava. Tuttujakin 
on tullut, Kortelainen viittaa sa-
massa pöydässä istuviin kahteen 
muuhun mieheen. Pöydässä on 
tapana ruotia ajankohtaiset uuti-
set, niin tälläkin kertaa.

Keskiviikkoisin Kortelainen 
suuntaa seurakunnan tarjoamal-
le aamupalalle Tuiran kirkolle ja 
torstaisin hän käy aterioimassa 
Pyhän Luukkaan kappelilla kah-
den euron hintaisen aterian. 

Köyhä ei ole 
kirosana
Aamupalaansa lopetteleva Mai-
ja-Liisa Sänkiaho löysi Keskus-
tan seurakuntatalolla tarjottavan 
aamupalan viime talvena. 

– Minusta on iso juttu, että saa 
tulla ilmaiseksi syömään. Var-
masti ilmainen ruoka saa liik-
keelle esimerkiksi pitkäaikais-
työttömän.

Sänkiahon mukaan aamupa-
lalle kannattaa lähteä ujostele-
matta. 

– Köyhä, työtön – eivät ne ole 
kirosanoja. Tänne tulija ei lei-

Köyhä, työtön 
– eivät ne ole 
kirosanoja. Tänne 
tulija ei leimaudu 
mihinkään 
ihmisryhmään.

Maija-Liisa Sänkiaho

Täällä saa hyvän aamupalan, kiittää kahvia hörppäävä Seppo Kortelainen. Hän pyöräilee joka tiistaiaamu työttömien ja 
vähävaraisten aamupalalle Oulun keskustaan.

M inna Ko l i s t a ja

maudu mihinkään ihmisryh-
mään, Sänkiaho ajattelee.

Kynnys on alempi 
jo toisella kerralla
– Seurakunnan tarjoamalle aa-
mupalalle tai aterialle lähtemi-
nen voi olla vähän kuin meno en-
si kertaa punttisalille: sitä miettii, 
siirtääkö tuonnemmaksi vai sai-
siko lähdetyksi heti. Toisella ker-
ralla on jo helpompaa, sanoo Sa-
mi Riipinen.

Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijä on havainnut, että 
säännöllisten kävijöiden määrä 
seurakunnan tarjoamilla aamu-
paloilla ja ruokailuissa on selke-
ästi noussut. 

– Osa tulee saadakseen viikon 
ainoan lämpimän aterian, osa ta-
vatakseen muita ihmisiä. Kävi-
jöissä on niin työssäkäyviä, työt-
tömiä kuin eläkeläisiä.

Tila voi vaikuttaa
tulijamääriin
Kiimingissä on uutta kävijäkun-
taa sekä aamupalalla että aterioi-
massa. 

– Jäälissä perhekerho loppuu 
juuri sopivasti ruokailun alkaes-
sa, joten moni äiti jää lapsineen 

Viime vuonna 
huutokaupat tuottivat 
noin 23 000 euroa.

Raija Kotaviita
varainhankinnan koordinaattori

Suomen Lähetysseura
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Ihmisiä

Lokakuusta tuli Ilokuu

Emilia Aakko tietää, 
että kaikki päivät eivät 
välttämättä ole hyviä, 

mutta jokaisesta päivästä 
löytyy jotain hyvää. 

Oululaisen opiskelijan Emilia Aakon tekemä Ilokuu-
niminen Facebook-kampanja hoksauttelee loka-
kuun ajan hyvän mielen välittämiseen. 

Viime perjantaina viesteissä kehotettiin kuvai-
lemaan kahdella positiivisella sanalla omaa päivää. Onko 
perjantaisi ollut rauhallinen ja onnellinen? Vai kuvaisiko 
sitä paremmin sanat huoleton tai makea?

Puheviestintää Jyväskylässä opiskeleva Emilia Aakko 
päätti työharjoittelun Oulun seurakunnissa syksyn kyn-
nyksellä. Kesäpäivinä – muiden lomaillessa – hän suunnit-
teli Ilokuuta.

– Minulla oli mielessäni monenlaisia sosiaalisen median 
kampanjoita. Kaikkia niitä yhdisti halu lisätä ihmisten hyvin-
vointia. Lopulta päädyin Ilokuuhun. Ilonpilkahduksien löy-
täminen alkavan pimeän keskellä tuntui tärkeältä.  

Aakko toivoo, että Ilokuun idea hyvinvoinnin kerryttä-
misestä otettaisiin todesta. 

– Puhuttaessa hyvinvoinnista puhutaan nykyisin usein 
esimerkiksi laihduttamisesta. Kehosta huolehtiminen on 
tärkeää, mutta myös hymy ja ystävälliset sanat tuovat hy-
vää elämään.

Emilia ei tehnyt kampanjaa pelkästään muille, vaan 
myös itselleen.

– Murehdin helposti omia ja muiden asioita. Positiivisten 
asioiden löytäminen on välillä haaste minulle. Kun rauhoi-
tun, olen tekemättä mitään ja syön suklaata, onnistun siir-
tämään hetkeksi stressiä taka-alalle. Se on tärkeää.  

Ilokuu-kampanjassa julkaistaan päivittäin yksi hyvän mie-
len postaus. Tulossa on kannustavia sanoja, oman elämän poh-
timista, pieniä tehtäviä sekä loppuhuipennuksena arvonta. 

Kampanjan päivitykset ovat nähtävissä Oulun seurakun-
tien Facebook-sivulla. 

RIITTA HIRVONEN
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Seurakunnat tarjoavat aamupaloja ja aterioita

Postimerkillä voi tehdä hy vää
Vanhoja postimerkkejä ja -kortteja huutokaupataan  lähetystyön hyväksi

vietetään Postimerkin päivää. 
Oulun pääpostin myymälä juh-
listaa päivää omalla postimerkil-
lä ja erikoisleimalla. 

Postimerkin aiheena on Oulu-

Hyvä aamupa la saa liikkeelle   
 Seppo Kortelaisen tiistait alkavat   seurakuntatalolla

syömään. Kirkonkylällä, Kolamä-
en aamupuurolla nuoret aikuiset 
ovat uusi kävijäryhmä, sanoo dia-
koniatyöntekijä Seija Lomma.

Lomma on nähnyt ruokailu-
jen olevan tärkeitä kohtaamisen 
paikkoja. 

– Tutut tapaavat toisiaan ja 
seurakunnan työntekijä on pai-
kalla. Kolamäen aamupuurolla 
vierailee lisäksi Kiimingin hyvin-
vointikeskuksen mielenterveys-
hoitaja Jari Pönkkö, jonka kans-
sa voi keskustella elämään liitty-
vistä vaikeistakin asioista puuro-

lautasen ääressä. 
Kiimingin vanhustentaloyh-

distyksen kerhohuone Kolamäes-
sä on keskeisellä paikalla ja siksi-
kin hyvä aamupuuron tarjoiluun. 

– Jäälissä ruokailuun tulemi-
seen saattaa vaikuttaa se, että 
ruokailu on seurakunnan tilois-
sa, Lomma miettii.

Kempele lisäsi
aamupalatilaisuuksia
Kempeleessä seurakunta alkoi pi-
tää aamukahvilaa 1990-luvun la-
mavuosina. 

– Silloin kävijät olivat työttö-
miä. Nyt maanantaisin puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä nauttivat 
etupäässä eläkeläiset, sanoo dia-
koni  Arvo Yrjölä.

Viime syksystä saakka seura-
kunta on tarjonnut kerran kuu-
kaudessa aamupalaa vähävarai-
sille myös Honkasen asukastu-
valla.

MINNA KOLISTAJA

joen kirkko, jonka on kuvannut 
Sanna Krook. Päivällä on myös 
oma Jukka Talarin suunnittele-
ma erikoisleima. 

Paikallisia postimerkkejä jul-

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Työttömien ja vähävaraisten aamupala Diakonian 
aamuissa tiistaisin klo 9–10.30 Keskustan srk-talolla 
(Isokatu 17, monitoimisali).
Työttömien ateria (2 euroa) Heinäpään srk-kodilla 
(Aleksanterinkatu 71) keskiviikkoisin klo 11. 
Haukiputaan seurakunta
Aamupuuro työttömille, pienituloisille ja toisten 
ihmisten seuraa kaipaaville maanantaisin klo 10–
11 Haukiputaan srk-keskuksessa (Kirkkotie 10) 
Vapaaehtoinen maksu. 
Karjasillan seurakunta
Aamupala työttömille ja pienituloisille torstaisin klo 
9–10 Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6).
Aamupuuro työttömille ja pienituloisille 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän Andreaan kirkolla 
(Sulkakuja 8).
Kiimingin seurakunta
Työttömien ja pienituloisten aamupuuro 
maanantaisin kello 9.30–10.30 Kolamäen kerho-
huoneella (Kivitie 1 F, käynti Kiertotien puolelta)
Työttömien ja pienituloisten ruokailu (3 €) 
maanantaisin kello 11–12 Jäälin kappelissa (Rivitie 9). 
Tuiran seurakunta
Työttömien ja vähävaraisten aamupala 
maanantaisin Rajakylän srk-kodilla (Tervakukkatie 2) 
sekä keskiviikkoisin Tuiran kirkolla (Myllytie 5) klo 
10–11. 

Työttömien ja vähävaraisten ateria torstaisin 
(alkaen 17.9.) Rajakylän seurakuntakodilla 
(Tervakukkatie 2) sekä Pyhän Luukkaan kappelilla 
(Yliopistokatu 7) klo 12–13, ateria 2 €.
Soppatykki porisee kerran kuussa, kuukauden 
viimeisenä perjantaina. Paikka vaihtelee, katso 
tarkemmin Rauhan Tervehdyksestä.
Oulujoen  seurakunta
Diakonian aamu, kaikenikäisten kohtaamispaikka 
aamupalan merkeissä Myllyojan srk-talolla 
maanantaisin klo 10.30–12. 
Oulunsalon seurakunta
Työttömien ja vähävaraisten ruokailuja järjestetään 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Hailuodon seurakunta
Euron aamiainen joka toinen perjantai parillisilla 
viikoilla klo 7.30–9.30 srk-salissa.
Kempeleen seurakunta
Aamukahvila maanantaisin klo 10–12 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Limingan seurakunta 
Aamupuuro perjantaisin klo 9 –10.30 Limingan srk-
talolla. 
Tyrnävän seurakunta
Aamupuuro vähävaraisille maanantaisin klo 8.30–
9.30 ravintola Pömilässä.

• Jos leikkaat postimerkin kirjekuoresta, jätä sen ympärille taustaa 
noin sentin verran

•  Lähetä ensipäiväkuoret ja postikortit kokonaisina

• Ennen Helsingin olympialaisia (1952) leimatut kortit, tunnettujen 
tekijöiden (esim. Wendelin) ja eri paikkakuntien kortit ovat 
arvokkaimpia

• Lähetä lahjoitukset osoitteella: Suomen Lähetysseura / 
Postimerkkikeräys, PL 154, 00141 Helsinki

• Lahjoituksia varten voi pyytää myös valmiita palautuskirjekuoria 
Suomen Lähetysseurasta: Raija Kotaviita, p. 020 7127 251

Näin lahjoitat huutokauppaan

kaistaan 54 kappaletta. Niitä voi 
tilata myös Postin nettisivujen 
kautta. 

Oulun erikoisleiman voi saada 
omaan postikorttiin tai kirjeeseen 

lähettämällä viimeistään 9. loka-
kuuta enintään viisi postimerkil-
lä varustettua kirjekuorta tai pos-
tikorttia osoitteeseen Postin myy-
mälä, Postimerkin päivä, Hallitus-

katu 36, 90100 Oulu. Mukaan tu-
lee liittää osoitteella ja maksumer-
keillä varustettu palautuskuori.

ELSI SALOVAARA

Helsingissä Lähetysseuran vapaaehtoiset lajittelijat kokoontuvat viikoittain käymään läpi saapuneita lahjoituksia.  
Etualalla Leena Vainio, Eevi Kakko ja Saara Vähäkangas, takana Märjam Bederdin ja Raija Laulajainen.

L ä h e t y s s a n o mat  /  M a r ja t t a  Ko s o n e n
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häinpäiväviikonlopun lauantaina 
pidettiin ensimmäinen nuorisolle 
suunnattu tapahtuma, jossa mu-
siikilla oli keskeinen rooli.

Rohkeutta
uuden kokeilemiseen
Rättyän mukaan Oulun seura-
kunnissa on musiikillista osaa-
mista vaikka millä mitalla, mut-
ta musiikillista ”riskinottoa” hän 
kaipaa. 

– Olisi hienoa, jos uskallettaisiin 
yhdessä kokeilla erilaisia toteutta-
mistapoja – esimerkiksi kuvaa, ru-
noa ja musiikkia yhdistellen.

– Seurakuntayhtymässä on 
merkittävä määrä musiikin am-

Virret ovat hyvää musiik-
kia, sanoo Oulun seura-
kunnassa nuorisomuu-
sikkona työskentelevä 

Esa Rättyä.
Varsinaista lempivirttä hänellä 

ei ole, inhokki kylläkin: 
– Virrestä 517 Herra kädelläsi 

en kovasti pidä, vaikka kyseinen 
melodia itse asiassa liittyy vah-
vasti siihen, miksi ylipäätään olen 
tässä työssä.

Kirkon nuorisotyön päivillä 
Nivalassa vuonna 1981 tai 1982 
Rättyä näki livenä gospelmuusik-
ko Pekka Simojoen kokoonpa-
non esiintymässä. Se teki vaiku-
tuksen ryhmään keskipohjalaisia 
nuoria, jotka toteuttivat oman af-
rikkalaisen gospelmessunsa noin 
30 kertaa.

 – Tuolloin Herra kädelläsi ei 
vielä ollut virsikirjassa, vaan yksi 
afrikkalaisen gospelmessun lau-
luista.

Virret ovat pääroolissa 10. lo-
kakuuta, kun Rättyä juhlistaa 
25:tä vuottaan seurakunnan nuo-
risomuusikkona. 

Nuorisomuusikko töissä
kaikenikäisten kanssa
Nimike nuorisomuusikko on 
Rättyän mielestä hiukan kattee-
ton lupaus:

– Jos esimerkiksi kokoan bän-

ran kanssa. Mutta se ei ole tämän 
työn pointti, jos halutaan, että 
seurakuntalaiset tuovat osaamis-
taan, intoaan ja iloaan seurakun-
nan toimintaa rikastuttamaan.

Musiikkikokoonpanot palve-
levat seurakuntaa erilaisissa ju-
malanpalveluksissa ja seurakun-
nan muissa tilaisuuksissa.

Nuorisomuusikko esimerkik-
si osallistuu seurakuntien gospel-
ryhmien harjoituksiin, tekee niil-
le sovituksia ja antaa vinkkejä. 

Oulun seurakuntien musiik-
kitoimintaa on myös YA1, joka 
toinen viikko harjoitteleva avoin 
musiikkiryhmä, johon voi tulla 
laulamaan ja soittamaan. 

Bändi avustaa gospelmessuissa 
ja säestää erilaisissa seurakuntien 
tilaisuuksissa.

– Työni on erilaisten juttujen 
aloittamista ja loppuun saatta-
mista, Rättyä sanoo ja viittaa täl-
lä muun muassa Oulugospeliin ja 
kirkkomusiikkiviikkoon. 

Tänä vuonna Rättyää on työl-
listänyt myös Oulun tuomasmes-
sun juhlavuosi.

– Ja kohtahan pitää koota soit-
tajat harjoittelemaan ohjelmisto 
joulun ajan säestystehtäviin.

Hengellisellä nuorisomusii-
killa on Oulussa pitkät perin-
teet. Nykyisen Oulugospelin juu-
ret ovat vuodessa 1972. Silloin py-

Seurakuntayhtymässä 
on merkittävä määrä 
musiikin ammattilaisia. 
Tällä joukolla voisi 
tuottaa ihmisille 
laajempia elämyksiä, 
jos uskallettaisiin 
hypätä pois juuri 
siitä omimmasta 
osaamisesta.

Esa Rättyä

mattilaisia. Tällä joukolla voisi 
tuottaa ihmisille laajempia elä-
myksiä, jos uskallettaisiin hypätä 
pois juuri siitä omimmasta osaa-
misesta.

Uuden kokeilemisen rohkeutta 
Rättyä peräänkuuluttaa musiikin 
kuluttajiltakin. 

– Konserttiin voi lähteä, vaik-
ka musiikin laji tai edes konser-
tin esiintyjät eivät olisi entuudes-
taan tuttuja. 

MINNA KOLISTAJA

Esa Rättyän juhlakonsertti 
lauantaina 10.10. kello 18 Oulussa 
(Isokatu 17, seurakuntasali)

din, joka esiintyy 4-vuotiaiden 
synttäreillä ja bändin basisti on 
76-vuotias, niin mikä tässä on si-
tä nuorisoa? Tai kun suunnittelen 
konserttia monenikäisille kuuli-
joille?

– Työskentelen kaikenikäisten 
seurakuntalaisten kanssa. Minul-
la ei tällä hetkellä ole säännöllistä 
viikkotoimintaa nuorten kanssa. 

Ehkä parhaiten Rättyän toi-
menkuvaa vastaisi sana mahdol-
listaja. 

– Tehtäväni on mahdollistaa 
olosuhteet seurakuntalaisille, jot-
ka haluavat olla musiikin kanssa 
tekemisissä.

– Olisihan se yksinkertai-
sempaa kulkea pitkin maakun-
taa kahdestaan akustisen kita-

Musiikin mahdollistaja
 Nuorisomuusikko Esa Rättyän taiteilijajuhlassa pääosassa ovat virret

Bändi jää, kun elämä kuljettaa

Hengellistä musiikkia soittavien bändien perustaminen on 
Oulussa laantunut 1980-luvun vuosista.

Harjoitustiloja on Hintan ja Kaukovainion seurakun-
tataloilla sekä Tuiran kirkon alakerrassa. Treenikämpil-

lä harjoittelevia bändejä on muutama. Gospelbändiä Oulun seura-
kunnissa ei ole yhtäkään.

– Hyvätkin orastavat bändit hyytyvät siihen, että elämä vie muu-
alle: pojat lähtevät ”valtion poikaleirille”, tytöt opiskelemaan. Ei 
ole kovin todennäköistä, että 4-henkisestä bändistä kaikki saisivat 
opiskelu- ja työpaikat Oulun seudulta, Oulun seurakuntien nuori-
somuusikko Esa Rättyä tietää.

Erilaiset musiikkikokoonpanot ovat seurakuntalaisille keino tuoda osaamistaan, intoaan ja iloaan seurakunnan toimintaa rikastuttamaan, sanoo Oulun seurakuntien nuorisomuusikko Esa Rättyä (oikealla). 
Tässä ollaan harjoituksissa Hintan bänditilassa Juha Lallukan ja Roope Valtosen kanssa.

M inna Ko l i s t a ja
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Ke 7.10. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 8.10. klo 19 Lähde-ilta, Henry 
Lindgren, Henri Tuhkala, musiikki: Romanilauluryhmä. Pe 9.10. klo 19 Helmi -nuor- 
tenilta. La 10.10. klo 14-16.30 King’s Kids toimintapäivä lapsille ja perheille (alle 
kouluikäiset huoltajan kanssa), materiaalimaksu 5 €. Su 11.10. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, diakoniasihteeri Kristian Vilkman, mu-
siikki: Puolinuotti. Ti 13.10. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 9.10. klo 17 Junnut-ilta. La 10.10. klo 18 Nuor-
ten VALO-ilta. Su 11.10. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Mikko Saukkonen, Hannu Orava, Seurakuntakuoro. 
Seimi ja lastenkokoukset. Su 11.10. klo 17 Interna-
tional Service, in English and Russian. Ma 12.10. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ma 12.10. klo 

18 Syty Soimaan-ilta seurakunnan musiikkiväelle. Ke 14.10. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Mika Keisu, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. To 15.10. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 10.10. klo 11 Soppaa ja evankeliumia, T-C. Ma 12.10. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 13.10. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 15.10. klo 17.30 
Perhekerho, Majakka. TERVETULOA! www.uskotv.fi

”Hän puolusti kurjan ja köyhän oikeutta, ja siksi kaikki oli silloin 
hyvin. Joka näin tekee, hän tuntee minut, sanoo Herra”. (Jer. 22:16.)
La 10.10.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna 

Jouko Minkkinen ja raamattutunti Eila Maunu.  La 17.10. klo 11  jumalanpalvelus, English-
sabbath, saarna Daniel Rohet ja raamattutunti Samuel Muhire . Jumalanpalvelusten jälkeen 
salaattilounas .  Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Ke 7.10. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 11.10. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 11.10. klo 18 ei kokousta
To 15.10. klo 18 kotirukouskokous 
Similällä, Katajakuja 2, Kempeleen 
Haapamaalla
Su 18.10. klo 18 sunnuntain kokous, 
vastuussa Kai Similä Tervetuloa! 
Katso tarkemmin: www.kempele.svk.fi

Muut seurakunnat

Uudistunut lehtipisteissä.
101000 lukijaa (KMT S2014/K2015).

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Venäjä-asenteissa on 
korjaamisen varaa 
Lähetystyöntekijä Pekka Mikkola suree sitä, 
että tavallisia venäläisiä leimataan Suomessa 
kovaotteisen presidentin vuoksi  

Ihmettelen miten 
monet lehdet 
päästävät palstoilla 
läpi kiihotusta 
kansanryhmää 
vastaan. 

Pekka Mikkola

Pekka Mikkola työskenteli kaksi vuotta Suomen Lähetysseuran aluepäällikkönä Venäjällä ja Virossa.

Suomalaisten nettilehtien 
keskustelupalstoilla leima-
taan ja panetellaan taval-
lisia venäläisiä pitkälti sen 

vuoksi, että maassa on vallassa 
kovaotteinen presidentti. 

Näin sanoo oululainen pää-
kirjoitustoimittaja Pekka Mik-
kola, joka työskenteli kaksi vuot-
ta Suomen Lähetysseuran tehtä-
vissä Pietarissa.

Ilta-Sanomat pitää Mikkolan 
mukaan kärkipaikkaa kielteises-
sä asennemuokkauksessa. Lehden 
nettiversion keskustelupalstoilla 
näkyy hysteeristä pelkoa Venäjän 
hyökkäyksestä Suomeen.

Samantapaista maalailua on 
nähtävissä Iltalehdessäkin.

Lehtien omien toimittajien 
juttujen otsikoissa on myös sel-
vää harhaanjohtamista, Mikko-
la väittää.

Tässä pari otsikkoa Iltaleh-
destä:

”Hornetit ampaisivat taivaalle 
– pommikoneet kohti Suomea?” 
”Venäjä uhittelee – testasi Suo-
men lähellä ydinaseita” 

Ilta-Sanomat puolestaan otsi-
koi muutama viikko sitten: ”Pu-
tin määräsi 100 000 sotilasta val-
miuteen – valkovenäläiset sota-
harjoituksissa Kannaksella” 

Mikkolan mukaan tästä jutus-
ta ilmeni, että 100 000 miehen 
harjoitukset ovat Venäjän kes-
kisen sotilaspiirin alueella ja et-
tä samaan aikaan valkovenäläisiä 

oli harjoittelemassa Kannaksella 
noin 1 300. 

Kertomatta jäi, että Venäjän 
keskinen sotilaspiiri sijaitsee val-
taosin Siperian puolella.

 
Suomesta pidetään
Venäjällä
Venäläiset arvostavat Mikkolan 
mukaan suuresti Suomea ja suo-
malaisia. Siksi Mikkola on surulli-
nen asennemuokkauksesta ja tör-
kyviesteistä. 

Suomalaisuutta pidetään Ve-
näjällä monessa asiassa laadun 
takeena. Suomalaista ruokaa, ta-
paa elää ja asua arvostetaan naa-
purissa. 

Kun uusia asuinalueita raken-
netaan, puhutaan suomalaisista 
kortteleista. Ne jäljittelevät suo-
malaisia asuinalueita, joita pieta-
rilaiset ovat Suomessa nähneet ja 
pitäneet viihtyisinä.

Mikkolan mielestä ystävälli-
nen suhtautuminen näkyy arki-
sessa kanssakäymisessä.

– Kävelin päin punaisia valoja 
ja olin saada liikennepoliisilta sa-
kot. Kun poliisi kuuli mistä päin 
olin kotoisin, hän sanoi hetken 
miettimisen jälkeen, että rikkees-
tä ei tule nyt sakkoa vaan pelkkä 
huomautus.

Muuan mies kyseli Mikkolalta 
kadulla tietä. Kun hänelle selvi-
si, että Mikkola on suomalainen, 
kommentti kuului: ”Hyvä maa – 
Urho Kekkonen”.

Luotettavuus liittyy
suomalaisiin
Venäläiset pitävät suomalaisia 
luotettavina. Suomessa vieraile-
vat venäläiset ovat huomanneet, 
että asiat toimivat maassamme ja 
viranomaisiin voi luottaa. 

Venäjän politiikkaa ja taval-
lisia venäläisiä ei saisi Mikkolan 
mukaan sotkea keskenään.

– Vaikka Venäjä johto toimisi-
kin rumasti, tavalliset venäläiset 
pitäisi jättää rauhaan arvostelulta 
ja herjaamiselta. Ihmettelen mi-
ten monet lehdet päästävät pals-
toilla läpi kiihotusta kansanryh-
mää vastaan. 

Mikkola arvelee, että törky-
viestien julkaisu johtuu ainakin 
siitä, että lehdet tarvitsevat klik-
kauksia.  Kun pystytään osoitta-
maan, että klikkauksia on paljon, 
voidaan kertoa, että lehti on kiin-
nostava ja hyvä ilmoitusväline.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17.00 Veljesliitto, miestenryhmä
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri
Su klo 11 jumalanpalvelus, puhuu David Olsen, johtaa Pirkko 
Hilli, kirkkokahvit
Ma klo13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
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Suurkuoro kirkko-
musiikkipiirin
40-vuotisjuhlassa
Pohjois-Pohjanmaan kirkkomu-
siikkipiiri juhlii tänä vuonna 
40-vuotista toimintaansa. 

Kirkkomusiikkipiiri koostuu 
alueen kirkkokuoroista. Kuorot 
kokoontuivat jo alkuvuodesta 
alueellisiin koulutuspäiviin Ou-
luun ja Raaheen. Juhlavuosi hui-
pentuu Säveljuhlaan Oulun tuo-
miokirkossa sunnuntaina 11. lo-
kakuuta kello 18.

Säveljuhlassa esiintyy kirkko-
kuoroista koottu noin 200 laula-
jan suurkuoro. 

Keräysluistimia
vähävaraisiin 
perheisiin
Kehitysyhteistyötä tekevä järjes-
tö UFF ja suomalaisten nuorten 
syrjäytymisen estämiseen keskit-
tynyt Tukikummit-säätiö tekevät 
tästä syksystä alkaen yhteistyötä 
ja toimittavat luistimia suoma-
laisille vähävaraisille perheille.

UFF antaa keräyksiinsä lahjoi-
tettuja luistimia edelleen evanke-
lisluterilaisen kirkon seurakun-
tiin Tukikummit-säätiön verkos-
tojen kautta. 

Luistimia välittää eteenpäin 
seurakuntien diakonia- ja perhe-
työ. Mukana ovat Oulun, Turun, 
Tampereen ja Porin seurakunnat 
sekä Pudasjärven seurakunta.

UFF:n kuljetusauto on jo vie-
nyt ensimmäisen 1500 kilon erän 
luistimia Tampereelle. Siltä luis-
tinten matka jatkuu Pohjois-Suo-
meen.

– Eri järjestöt ja yritykset voi-
sivat tehdä enemmänkin innova-
tiivista yhteistyötä hädässä ole-
vien auttamiseksi, sanoo Tuki-
kummit-säätiön asiamies Pekka 
Asikainen.

Lastenvaatteet
ja kengät vaihtoon  
Tuirassa
Lasten vaatteet ja kengät piste-
tään vaihtoon torstaina 8.10. kel-
lo 10–12 Tuiran kirkossa (Myl-
lytie 5). 

Lastenvaatteiden vaihtopäi-
vään voi tuoda tarpeettomak-
si jääneitä, puhtaita ja ehjiä las-
ten vaatteita ja kenkiä, jotka ha-
luaa lahjoittaa eteenpäin. Vaih-
topöydästä voi vastaavasti  ottaa 
itse  tarvitsemiaan lasten vaattei-
ta tai kenkiä.

Samalla voi jäädä kahville, 
mehulle, leikkimään ja juttele-
maan lapsiperheille tarkoitet-
tuun Nalle-kahvilaan. Tapah-
tumaan on käynti kirkon takaa 
ovesta, jossa lukee Telakka.

Jäljelle jääneet lahjoitetaan 
Tuiran seurakunnan diakonia-
työn kautta niitä tarvitseville 
perheille.

Arabit ja juutalaiset ovat 
oppineet Israelissa vi-
haamaan toisiaan vuo-
sikymmeniä jatkuneen 

konfliktin seurauksena. Viha on 
suuri ja katkera eikä sille näytä 
tulevan loppua.

Oulussa vastikään vierail-
lut saksalaisen lähetysjärjestön 
Mission Europen evankelista Ilk-
ka Puhakka uskoo, että vihan-
pitoa voi yrittää lievittää. 

Puhakka kerää rahaa King’s 
Kids Israel -järjestölle. Se järjes-
tää säännöllisesti nuorten arabi-
kristittyjen ja Jeesukseen usko-
vien nuorten eli messiaanisten 
juutalaisten kohtaamisia.

Messiaaniset juutalaiset ovat 
kääntyneet juutalaisista kristi-
tyiksi. 

Arabikristityt puolestaan 
ovat eläneet Palestiinassa kris-
tinuskon alkuajoista lähtien.  
Palestiinalaisalueiden arabivä-
estöstä noin kaksi prosenttia on 
kristittyjä.

Israelilaissotilas on 
arabille sortaja
Vaikka arabikristityillä ja mes-
siaanisilla juutalaisilla on yhtei-
nen usko Jeesukseen, heillä on 
vaikeaa keskenään. Israelilainen 
sotilas merkitsee arabikristityil-

 Tiedän, että 
työmme on 
kuin pisara 
valtameressä. 
Mutta niille 
ihmisille, joille 
työtä tehdään, 
sillä on valtava 
merkitys. 

Ilkka Puhakka

Arabit ja juutalaiset 
löysivät ystävyyden
 Israelissa nuoret rikkovat ennakkoluuloja toimimalla   
 yhteisessä uskonnollisessa ryhmässä 

Pe k ka H e l i n

Parisen viikkoa sitten Oulussa vieraillut Ilkka Puhakka on työskennellyt muun muassa Venäjällä ja Israelissa.

le julmaa sortajaa. 
Vaikeuksista huolimatta 

King’s Kids Israel -järjestön ta-
voittamat nuoret toimivat yhdes-
sä. He esiintyvät kaduilla, laulavat 
ja todistavat uskostaan.

Kesäisin järjestetään leirejä eri 
maissa, sillä Puhakan mukaan 
välillä on hyvä päästä pois Israe-
lin kireästä ilmapiiristä ja vihan-
pidosta.

– Ulkomaanleireillä ollaan 
poissa Israelin painekattilasta. 
Näin syntyy helpommin yhte-
yksiä. Nuoret huomaavat, että he 
ovat samanlaisia. Heillä on yhtei-
nen usko Jeesukseen. 

Puhakka myöntää, että nuor-
ten yhteen tuominen ei ole laajaa 

toimintaa. Voimavaroja on vähän.
– Tiedän, että työmme on kuin 

pisara valtameressä. Mutta niil-
le ihmisille, joille työtä tehdään, 
sillä on valtava merkitys. 

Puhakka ei usko, että saman-
lainen toiminta arabimuslimien 
ja juutalaisten välillä olisi mah-
dollista. Vuosikymmenien vihan-
pidon keskellä se olisi sula mah-
dottomuus.

– Kun saisi edes kristityt yh-
teen, Puhakka sanoo.

Rakastava yhteys 
kantaa pitkään
Puhakka kertoo palestiinalaisesta 
Nabil-pojasta, joka oli kääntynyt 
muslimista kristityksi. Hän oli 
kuullut Jerusalemissa kokoontu-
vasta King’s Kids -nuorten ryh-
mästä, joka harrasti tanssia. 

Nabil matkusti Jerusalemiin 
ja tajusi: nämä kaikki ovat juuta-
laisia, joita olen koko elämäni vi-
hannut.

Poika päätti, ettei enää ikinä 
mene ryhmään.

Nabilin isä muistutti poikaan-
sa Jeesuksen sanoista: ”Rakasta-
kaa vihollisianne”.

Poika ajatteli, että hän voi ra-
kastaa juutalaisia, mutta ryh-
mään hän ei palaisi. Veri veti kui-
tenkin toisten nuorten puoleen, ja 

Nabil palasi ryhmään. Nuorista 
tuli hyviä ystäviä.

Kaikki ovat lopulta
samanlaisia ihmisiä
Puhakan tarinan mukaan Nabil 
täytti 16 vuotta ja sai vihreän pas-
sin. Se tarkoitti, ettei hän pääsi-
si enää palestiinalaisalueelta Je-
rusalemiin.

Ryhmän juutalaisnuoret meni-
vät sotaväkeen. Heistä tuli Israe-
lin armeijan sotilaita, joita pales-
tiinalaiset kammoavat yli kaiken.

Nabil ajatteli ystävyyden päät-
tyvän tähän.

Kului muutama vuosi. Sotilaat 
palvelivat armeijassa, ja Nabilista 
tuli radion työntekijä. 

Sotilaille ja Nabilille järjestet-
tiin tapaaminen. Siinä messiaa-
niset juutalaiset ja kristityt arabit 
huomasivat, että kaikki jatkui en-
tisellään. Heillä oli yhä sama rak-
kaus ja yhteys.

Yksi sotilaista sanoi tajun-
neensa koko ajan, ettei voi olla 
arabeja vastaan, sillä he ovat ih-
misiä kuten hänkin. 

Ystävyys perustui siihen, et-
tä sotilas oli lapsena ja nuore-
na saanut tutustua arabitove-
reihinsa.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Myydään hautakiviä

Hautauspalveluja

Kiinnostaako raamatun kirjoitusten tutkiminen?
Haluatko itse varmistua, miten ilmoitukset on alun perin 
kirjoitettu?

Konkordanttisella käännösmenetelmällä pääset porautumaan 
UT:n alkutekstiin englannin tai saksan perustaidoilla – ja ilman 
teologista koulutusta!
Oletko kiinnostunut – haluatko tutustua? Soittele 040 586 5614

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

99 € 

148 € 
1195 € 960 €  2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Terävästi 
ajan hermolla.

Arvokeskustelussa 
mukana jo vuodesta 1905.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. 
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 
1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

√

  19 € 
 (normaalihinta 33 €)

Juhlavuoden 
tarjous nyt 3 kk

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kuukautta  19 € (normaalihinta 33€)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Oulun Rauhanyhdistys 
täytti 120 vuotta

Tuomivaaran perhe viihtyi 
juhlassa. Ruokapöydässä 

vasemmalla isän Veli 
Tuomivaaran vieressä Joela, 

Joastiina, Jouka ja Joanna. 
Oikealla puolella äiti Päivi, 

Julianna, Jeeli, Juudit japöydän 
päässä Joska.

Sunnuntaina 4. lokakuuta Oulun Rauhanyhdistyk-
sen toimitalo Professorintiellä täyttyi juhlaväestä. 
Tuomiokirkossa pidetyn messun jälkeen yhdistyk-
sen 120-vuotisjuhlassa kuultiin tervehdyksiä, juh-

lapuhe, musiikkia ja lausuntaa. 
Ruokatarjoilun jälkeen juhlapäivä jatkui vielä laulu-

tuokiolla ja seurapuheella.

Ku va t :  Hannu K an g as
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe), Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa diakoniatyöntekijä 
Riku-Matti Järvi kertoo Asun-
nottomien yö–tapahtumasta. 
Uusinta ke 14.10. klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 7.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta. Aihee-
na on usko ja epäusko.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 11.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Aiheena on 
usko ja epäusko.

Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 Vanhusten kirkkopyhän 
messu Oulunsalon kirkossa.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.
Su 11.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta ja Oulunsalon 
kirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 11.10 klo 10 jumalanpalve-
lus Raision kirkosta. Virret: 
539, 478, 393, 334b: 1-3,8.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

TUHTI EVANKELIOIMISKURSSI 9.–10.10.2015 ”Jumalan työtoverina”
Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7, 90570 Oulu  
Perjantai klo 17–20, klo 21 Luukas-messu.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

Lauantai klo 10–18. Koko ohjelma pohjois-pohjanmaa.sekl.fi
Ilmoittautuminen ruokailuun tekstiviesti 044-447 7847 tai email p-pohjanmaankl@sekl.fi
Mukana: Raimo Lappi, julistustyöntekijä; Ulpu Lappi, teologian maisteri, 
Järjestäjät: Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys, Tuiran seurakunta,  
Kansanlähetysopisto

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

15.10. Torstaiseurat klo 18. Kalevi  
Silvola.
Tulossa Huoltamolla-ilta su 18.10. 
klo 16.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Herättäjän päivä: su 11.10 klo 12.00 messu Ounasrinteen kappelissa ja 
seurat, Saaruantie 3, Rovaniemi, su 11.10 klo 13.00 messu Rantsilan kirkossa 
ja seurat seurakuntatalossa. Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 8.10 klo 18.00 
Leena ja Pentti Rahkamaalla, Itä-Vilppu 6, Raahe, su 11.10 klo 15.00 Marja 
Kinnusella, Kiertotie 18, Kiiminki, ti 13.10 klo 18.00 Muhoksen seurakunta-
talolla. Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: ke 7.10 klo 18.00 Pitkäsillä, 
Menninkäisentie 6 C 28, Oulu. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

To 8.10. klo 19:00 Nuortenilta.
Su 11.10. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.

Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin 

40-vuotissäveljuhla
Oulun tuomiokirkossa su 11.10.2015 klo 18.

Säveljuhlassa esiintyy piirin kuoroista koottu suurkuoro.
             Vapaa pääsy. Tervetuloa!

YNNIN KIRKKOILTA
su 11.10. klo 18.00 
PYhäN TuOmAAN KIRKOssA
Esiintyvät Lauluflikat, Oulun Fröökynät, 
Friidut, Ynnin Pojat, mieslaulajat ja  
Vaskiveikot. Puhe Juha Valppu.
TERVETuLOA! Oulun NmKY ry

Tapahtumia

Yhdistykset

uutuuksia uutuuksia

  KULTAINEN NIMIPAINATUS  12 €

www.piplia.fi  ■  

Hopeinen enkeliriipus suojelijaksi 
ystävällesi. Design Assi Arnimaa-
Leinonen yksinoikeudella 
Pipliaseuralle. 39 €  

 

IKUINEN YSTÄVÄ-
RIIPUS

Jännittävässä lastenraama-
tussa huikea kertomus jo-
kaiselle päivälle. Muhkea 
kirja 6–12-vuotiaille. 29 €

RAAMATTUJA SUOMEN KANSALLE

365 PÄIVÄÄ RAAMATUN 
KERTOMUKSIA    

Mittava teos Pipliaseuran ja raamattukustannuk-
sen historiasta. Laatinut Teemu Kakkuri. 39 €

  

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   www.pipliakauppa.fi   

365 +  Piplia 

       t       ™ 

Vuokralle tarjotaan 

Palveluja tarjotaan 

Vuokrataan pienkerrostalosta 
remontoitu siisti kaksio 60,5 m2 Oulu, 
Pateniemi, p. 050 345 3616.

Laadukasta hoivaa ja huolenpitoa vuodesta 1998
Alma-koti on Oulun Kynsilehdossa sijaitseva 12-paikkainen palvelukoti 
ikääntyneille. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Toteutamme kuntouttavaa työotetta ja kodissamme saa elää elämänsä 
loppuun saakka. Tällä hetkellä kodissamme on yksi asukaspaikka vapaana! 
Kotiimme voi hakea Oulun kaupungin palvelusetelillä.

Lisätietoja antaa: 
Aila Outinen 044 306 4484, aila.outinen@palvelukoti-alma.net

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ LA 10.10.  KLO13-14:30

V A R A I N H A N K I N T A
OULUN RAUHANYHDISTYS,
PROFESSORINTIE 7

TERVETULOA!

• Lounastarjoilu alkaen klo 12, mm. palapaistia
• Litramyynnistä ruokaa mukaan, kylmämyynnistä kylmänä
• Konditoriapödästä herkkuja
• Myyntipöydistä leivoksia sekä käsitöitä
• Lapsille puuhapisteitä, arvontaa ja narutusta
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 40€ lahjakortti Prismaan

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

Joh. 7: 40–52
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta 
sanoivat: ”Tämän täytyy olla se profeetta.” 
Toiset sanoivat: ”Hän on Messias.” Mutta 
toiset epäilivät: ”Ei kai Messias Galileasta tule! 
Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on 
Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, 
Daavidin kotikaupungista.” Näin ihmiset alkoivat 
kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa 
hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt 
häneen käsiksi.
    Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet 
palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä 
kysyivät: ”Miksi ette tuoneet häntä?” Miehet 
vastasivat: ”Yksikään ihminen ei ikinä ole 
puhunut sillä tavoin kuin hän.” Silloin fariseukset 
sanoivat: ”Oletteko tekin antaneet eksyttää 
itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut 
häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei 
tiedä laista mitään - kirottuja kaikki!” Silloin 
Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin 
käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: ”Eihän 
meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, 
ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, 
mitä hän on tehnyt.” Mutta toiset sanoivat 
hänelle: ”Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki 
kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule 
profeettaa.” 

Jeesus, karismaattinen esiintyjä 
Sitä olen monesti miettinyt, miltä Jeesus Nasaretilaisen ääni kuulosti. Hänhän puhui 
vaikuttavasti. Jeesuksen puheessa oli jotakin, joka sai monet ihmiset vakuuttumaan 
hänestä.

Meillä ei ole tietoa Jeesuksen äänen sävystä tai esitystavasta, puheistakin on säily-
nyt vain katkelmia. Se on kuitenkin ilmeistä, että Jeesus oli karismaattinen esiintyjä. 

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet hänestä. Nasaretilainen ärsytti osaa ihmisistä. 
Heillä oli nähtävästi hyvin toisenlainen käsitys elämästä ja ennen kaikkea Jumalasta. 
He eivät voineet mitenkään olla samaa mieltä Jeesuksen kanssa siitä, mikä on Juma-

lan tahto. Heistä Jeesus toimi vastoin Jumalan ilmoitusta. 
Mutta monet vakuuttuivat perusteellisesti Jeesuksen sanoman ainutlaatuisuudesta 

ja toimivuudesta. 
Jeesus myös toimi vaikuttavasti. Jo pienenä lapsena hän oli ollut perheensä mukana 

pakolaisena. 
Kenties siksi hän etsi kärsiviä, hylättyjä ja yhteisön ulkopuolelle ajettuja. Hän paransi 

sapattina sairaita. Hän kosketti epäpuhtaina pidettyjä. 
Jeesus riehui temppelissä ja käveli tyynesti läpi sen väkijoukon, joka aikoi työntää 

hänet kalliolta alas kuolemaan. 
Puheet ja toiminta olivat vain osa Jeesuksen hengellisyyttä. Hänellä oli tapana käydä 

temppelissä ja synagogassa sekä vetäytyä rukouksen yksinäisyyteen. 
Jeesus joutui kohtaamaan viimein syvimmän yksinäisyyden – ristillä. Jeesus puhui 

eläessään voimallisesti kuolemansa jälkeisestä ylösnousemuksesta. 
Se puhe ei kuitenkaan vienyt pois hänen tuskaisaa yksinäisyyden kokemustaan.
Monet ovat löytäneet omaan yksinäisyyteensä lohtua Jeesuksen yksinäisyydestä. 

Heillä on sisäinen tunne siitä, että he eivät lopulta ole yksin. 
Heidän ahdistavalla kokemuksellaan on saman kokenut, myötätuntoinen jakaja.

MARKKU PALOSAARI
Oulun seurakuntien vanhustyön pastori

Sanan aika
Sunnuntai 11.10.2015
Psalmi: Ps. 78:1–8
1. lukukappale: 4. Moos. 21:4–9
2. lukukappale: Kol. 1:19–23
Evankeliumi: Joh. 7:40–52
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6 + 1 syytä 
tehdä kehitysyhteistyötä
 Jokainen ansaitsee mahdollisuuden parempaan elämään

Suomen varsinaisesta ke-
hitysyhteistyöstä on kato-
amassa hallituksen linja-
uksien seurauksena ensi 

vuonna noin 400 miljoonaa euroa. 
Leikkausten jälkeen Suomen 

kehitysyhteistyömäärärahat pu-
toavat 0,35 prosenttiin brutto-
kansantuotteesta. Samaan aikaan 
Ruotsi ja Norja korottavat omia 
kehitysyhteistyömäärärahojaan.

1. INHIMILLISYYS
Elämme yhteisessä maa-
ilmassa, jossa jokaisella 
ihmisellä on yhtäläinen 

oikeus hyvään elämään. Jokainen 
on arvokas riippumatta siitä, mis-
sä ja millaisissa oloissa hän elää. 

Jos suljemme silmämme toi-
sen kärsimykseltä, kavennamme 
omaa inhimillisyyttämme. 

Moderni tiedonvälitys ja liik-
kumisen helppous on tehnyt 
maailmasta entistä pienemmän. 
Olemme yhä riippuvaisempia toi-
sistamme. Se, mitä teemme tääl-
lä, vaikuttaa ihmisten elämään 
muualla ja päinvastoin. Emme 
voi väistää vastuutamme siitä, 
millaisessa maailmassa elämme.

Kehitysyhteistyö on yksi tapa 
kantaa vastuuta siitä, että oikeu-
denmukaisuus ja lähimmäisen-
rakkaus toteutuvat ihmisten elä-
mässä kaikkialla maailmassa.

2. TURVALLISEMMAN  
JA RAUHALLISEMMAN  
MAAILMAN   
RAKENTAMINEN 

Väkivaltaiset konfliktit ovat mo-
nen humanitaarisen kriisin, pa-
kolaisvirtojen ja ruokapulan taus-
talla. 

Maapallolla vesi, veljelysala,  
polttopuut ja moni muu elintär-
keä asia jakautuu epätasaisesti ih-
misten kesken. 

Tämä synnyttää väkivaltai-
suuksia.  

Kehitysyhteistyön avulla aute-
taan jakamaan hyvään elämään 
kuuluvia välttämättömyyksiä oi-
keudenmukaisesti niin, että mah-
dollisimman moni pystyy asu-
maan omalla kotiseudullaan. 

Näin jätetään myös vähem-
män kasvutilaa Isiksen ja Boko 
Haramin kaltaisille terroristi-
liikkeille, jotka hyödyntävät jä-
senrekrytoinnissaan nuorten tur-

hautuneisuutta sekä toimeentulo-
mahdollisuuksien puutetta.       

3. LUONNON   
SÄILYTTÄMINEN
Ilmastonmuutoksen seu-
rauksena monilla alueil-

la sateet vähenevät ja pula vedes-
tä kasvaa. Ruokapula uhkaa jat-
kuvasti esimerkiksi niin kutsut-
tua Afrikan sarven aluetta, jossa 
sijaitsevat muun muassa Somalia 
ja Eritrea. Odotetut sateet jäävät 
yhä useammin tulematta tai ne 
tulevat kylvämisen kannalta lii-
an myöhään. 

Tämän vuoksi sadot jäävät jat-
kuvasti liian pieniksi. 

Kehitysyhteistyön avulla vah-
vistetaan yhteisöjä niin, että ly-
hytaikainen kuivuus tai rankka-
sateet eivät saisi aikaan pakolais-
virtoja tai humanitaarista krii-

siä.  Yhteisöjä tuetaan esimerkiksi 
ruuan varastoinnissa, säänkestä-
vässä rakentamisessa sekä muus-
sa ääri-ilmiöihin varautumisessa 
esimerkiksi Filippiineillä. 

4. PAKOLAISUUDEN  
VÄHENTÄMINEN
Maailmassa on tällä het-
kellä pakolaisia enem-

män kuin koskaan. Selvästi suu-
rin osa heistä on maan sisäisiä pa-
kolaisia. He ovat jättäneet kotinsa 
paikallisen konfliktin tai ruoka-
pulan takia. Pelkästään Kongon 
demokraattisessa tasavallassa on 
yli miljoona maan sisäistä pako-
laista. Monet asuvat leireissä.

Elämä pakolaisleireillä on se-
kä niukkaa että henkisesti ja fyy-
sisesti raskasta. Esimerkiksi Zaat-
rin pakolaisleirillä Jordaniassa on 
yli 80 000 pakolaista. Kehitysyh-

teistyö- ja humanitaarisen avun 
järjestöt auttavat leireillä ruuan, 
suojan ja toimeentulon hankki-
misessa. 

Välimeren yli Eurooppaan on 
pyrkinyt syyskuun alkuun men-
nessä tänä vuonna 350 000 ihmis-
tä maailman turvattomimmista 
paikoista, Somaliasta, Eritreasta 
ja Syyriasta. 

5. OIKEUDENMUKAISEN 
TALOUSKASVUN   
VARMISTAMINEN
Jokainen ihminen haluaa 

elättää itsensä ja oman perheensä. 
Jotta tähän voi pystyä, on oltava 
mahdollisuus tehdä töitä. 

Köyhyys on maailman raken-
teissa. 

Se tarkoittaa, että kaikki eivät 
koskaan saa mahdollisuutta tehdä 
työtä, joka takaisi elannon edes it-

selle. Monissa maissa esimerkiksi 
oikeus omistaa maata on rajattu 
vain pienille ryhmille.  

Usein elintason ja elämänlaa-
dun merkittävä paraneminen on 
kiinni suomalaisen näkökulmas-
ta pienistä asioista: yhdestä maa-
tilkusta, kolmesta kanasta, ompe-
lijaosuuskunnan jäseneksi pääse-
misestä tai kirjanpidon alkeista.

Kehitysyhteistyöllä tuetaan 
opiskelu- ja kouluttautumismah-
dollisuuksia kehitysmaissa. Lu-
ku- ja kirjoitustaito parantavat 
yksilön työllistymismahdolli-
suuksia sekä laajemmin valtion 
taloutta. 

6. IHMISOIKEUKSIEN  
PARANTAMINEN
Kun köyhyys ja eriarvoi-
suus ovat sisäänraken-

nettu lainsäädäntöön tai perintei-

Kirkon Ulkomaanapu on julkaissut kartan maailman 
kriiseistä. Kartta esittää perusteltuja arvioita siitä, mihin 
kriisi seuraavaksi iskee.  Riskikartta painottuu maihin, joissa 
järjestö tällä hetkellä työskentelee. Lisäksi karttaan on merkitty 
maat, joiden humanitaarista tilannetta Ulkomaanapu seuraa 
huolestuneena juuri nyt. Arviot kertovat paitsi käynnissä olevista 
katastrofeista myös kytevistä kriiseistä, kuten heikosta 
varautumisesta luonnonkatastrofeihin tai pahenevasta 
pakolaistilanteesta. www.kirkonulkomaanapu.fi/riskikartta

Useat järjestöt ovat ilmoittaneet kehitysyhteistyön 
leikkauksien seurauksista: Esimerkiksi Kirkon 
Ulkomaanavun työ loppuu kokonaan Libanonissa, 
Mosambikissa, Guatemalassa ja Hondurasissa sekä 
Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeistään 
maaliskuun lopussa 2016.

Plan International Suomi joutuu 
luopumaan leikkauksien seurauksena muun 
muassa lastensuojeluohjelmasta Aasiassa, 
varhaiskasvatusohjelmasta Keniassa ja nuorten 
naisten työllistämisohjelmasta Pakistanissa.

Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- 
ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida on kertonut 
lopettavansa kehitystyön useassa maassa.

Pelastakaa lapset -yhdistys irtisanoo useampia 
henkilöitä kansainvälisistä tehtävistä.

Kehitysyhteistyötä tekevät Suomessa esimerkiksi 
valtio, kansalaisjärjestöt, kunnat, seurakunnat, 
kansainväliset organisaatiot ja yritykset.  

Suomen kehitysyhteistyön alkuna pidetään 
vuotta 1965, jolloin ulkoministeriöön luotiin 
kehitysapuhallinto. 

Kansalaisjärjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä 
valtioita kauemmin. 
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Aivan lähiviikkoina selviää, mikä on vuo-
den 2016 Yhteisvastuukeräyksen ulko-
mainen kohde. Ensi vuoden kansainvä-
liseksi kohteeksi suunniteltu Mosambik 

vaihtuu johonkin toiseen maahan, jossa Kirkon 
Ulkomaanapu tekee työtä.

Muutos johtuu Ulkomaanavun pää-
töksestä ajaa alas Mosambikissa ja nel-
jässä muussa maassa tehty työ. 

Taustalla ovat hallituksen linjaukset 
kehitysyhteistyömäärärahojen leikka-
uksista. Säästöt kohdistuvat myös Kirkon 
Ulkomaanavun saamiin määrärahoihin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan keräys-
varoilla oli tarkoitus tukea Mosambikissa lasten 
ja nuorten parissa tehtävää työtä. 

Vaikka kohdemaa vaihtuu, yhteisvastuu tukee 
kehitysmaiden nuorten koulutusta.  

Yhteisvastuukeräyksen suunnittelija Salla 
Peltonen kuvaa keräyskohteen vaihtumista näin 

äkillisesti harvinaiseksi tapahtumaksi.
– Olemme pahoillamme Mosambikin lasten ja 

nuorten puolesta. 
Yhteisvastuukeräyksessä on perinteisesti kerät-

ty varoja sekä kotimaahan että ulkomaille. Pelto-
nen pitää keräyskäytäntöä erityisen ajankohtai-

sena ja hienona juuri tällä hetkellä. 
Turvapaikanhakijoiden suuri mää-

rä on herättänyt suomalaisten parissa 
epäilyksen, unohtuuko pakolaisvirran 
alle kotimainen avuntarve.

Peltosen mukaan yhteisvastuun jakota-
pa kuvaa sitä, että lähimmäisenrakkaus ylettyy 
niin lähelle kuin kauas.

– Välittämiseen ei kuulu vastakkainasettelu. 
Siitä keväällä alkava keräys jälleen kertoo, hän sa-
noo. 

RIITTA HIRVONEN

Yhteisvastuun kohdemaa vaihtuu, syynä leikkauksetsiin, ihmisoikeudet eivät toteudu. 
Esimerkiksi Keniassa tai Gua-

temalassa suuryhtiöt voivat yhä 
ottaa omaan käyttöönsä kylän 
tarvitsemat viljelysvedet tai ha-
kata yhteisön toimeentulon läh-
teenä olevat metsät. 

Toisilta yhteisön perinteet voi-
vat riistää oikeuden saada työs-
tään palkkaa. 

Monissa maissa naiset eivät 
saa omistaa maata, periä tai hal-
lita rahaa. Silti he tuottavat kehi-
tysmaissa jopa 80 prosenttia kai-
kesta ruuasta. 

Jos ihmiskunta jättää puolet 
jäsenistään yhteiskunnan ulko-
puolelle, kehitystä ei voi tapah-
tua. Tyttöjen koulutustason kas-
vaminen parantaa tutkitusti sekä 
miesten että naisten asemaa yh-
teisössä. 

+1 SINÄ VOIT OIKEASTI 
VAIKUTTAA
Maailman ongel-
mat ovat monimut-

kaisia. Yhden ihmisen näkökul-
masta kyse on kuitenkin yksin-
kertaisista asioista: omasta ko-
dista, perheen turvallisuudesta, 
lasten koulutuksesta, tulevaisuu-
den toivosta. 

Yksi ihminen voi vaikuttaa sii-
hen, että toinen saa niihin mah-
dollisuuden. 

SAARA LEHMUSKOSKI
SATU HELIN

Kirjoittajat ovat Kirkon 
Ulkomaanavun työntekijöitä. 6 + 1 
syytä -juttu on julkaistu laajempana 
Ulkomaanavun Tekoja-lehdessä 
syyskuussa 2015. 

NEPAL. ”Tässä oli kotini”, Nikisha Bhalandyu sanoo. Kathmandunlaakson Bhaktabu-
rissa sijainnut viisikerroksinen talo sortui tiilimurskaksi viimekeväisen Nepalin maan-
järistyksen mukana. 

FILIPPIINIT. Vapaaehtoisten avulla pakattiin viisi tuhatta ruoka-apupakettia Filippii-
nien pääkaupungissa Manilassa.

SYYRIA. Osana humanitaarista ohjelmaa Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa 15–24-vuotialle 
syyrialaispakolaisille fyysisiä aktiviteetteja Za’atrin pakolaisleirillä. 

K i r ko n U lko maa na p u /  O u t i  B e hmAC T- a l l i a ns s i  /  S a n d ra  Cox

TSHAD. Pieni tyttö on vedenhaussa Maron alueella Tshadin ja Keski-Afrikan tasaval-
lan rajalla. Sahelin alueen maissa Länsi-Afrikassa yli 18,5 miljoonaa ihmistä on avun 
tarpeessa. 

 L u t e r i l a i n e n M aa i lma n l i i t t o  /  A nna Pa lm é n

HAITI. Kirkon Ulkomaanavun tukemien koulurakennusten rakentamisessa hyödynne-
tään maanjäristyksen rakennusjätettä.

AC T- a l l i a ns s i  /  U lu c  B as la n t i

K i r ko n U lko maa na p u /  A n t t i  H e l i n

KONGO. Kubuya Kahoo  oppi ompelemaan Kirkon Ulkomaanavun ylläpitämässä ETN-
koulutuskeskuksessa. Lisätuloille on hänellä kova tarve, sillä Kubuyalla on 7 lasta; kol-
me tyttöä ja neljä poikaa. 

K i r ko n U lko maa na p u /  V i l l e  A s i ka in e n
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Useat järjestöt ovat ilmoittaneet kehitysyhteistyön 
leikkauksien seurauksista: Esimerkiksi Kirkon 
Ulkomaanavun työ loppuu kokonaan Libanonissa, 
Mosambikissa, Guatemalassa ja Hondurasissa sekä 
Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeistään 
maaliskuun lopussa 2016.

Plan International Suomi joutuu 
luopumaan leikkauksien seurauksena muun 
muassa lastensuojeluohjelmasta Aasiassa, 
varhaiskasvatusohjelmasta Keniassa ja nuorten 
naisten työllistämisohjelmasta Pakistanissa.

Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- 
ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida on kertonut 
lopettavansa kehitystyön useassa maassa.

Pelastakaa lapset -yhdistys irtisanoo useampia 
henkilöitä kansainvälisistä tehtävistä.

Kehitysyhteistyötä tekevät Suomessa esimerkiksi 
valtio, kansalaisjärjestöt, kunnat, seurakunnat, 
kansainväliset organisaatiot ja yritykset.  

Suomen kehitysyhteistyön alkuna pidetään 
vuotta 1965, jolloin ulkoministeriöön luotiin 
kehitysapuhallinto. 

Kansalaisjärjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä 
valtioita kauemmin. 
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Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.10.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori  
 Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
 Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Vanhustenviikkoa 
juhlitaan ympäri Oulua
Valtakunnallista

vanhusten päi-
vää vietetään täl-
lä viikolla  teemal-

la ”Tulevaisuutta rakenta-
maan!”. 
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa teemaviikon kunniaksi 
järjestetään useita juhlati-
laisuuksia.

Vanhusten kirkkopyhää 
vietetään esimerkiksi Ou-
lunsalon kirkossa (Uhri-
kirkonkuja 2) sunnuntaina 
11.10. kello 10.

Perjantaina 9.10. Karja-
sillan kirkossa (Nokelan-
tie 39) järjestetään vanhus-
tenviikon juhla kuuroille ja 
kuurosokeille ikäihmisille.

Juhla alkaa kello 12 viit-
tomakielisellä messulla. 
Messun jälkeen päivä jat-
kuu ohjelmaosuudella seu-
rakuntasalissa. Juhlapu-
heen pitää kansanedustaja 
Pirkko Mattila.

Linja-autokuljetus 
vie yliopistolle
Koko Oulun yhteistä van-
hustenviikon juhlaa viete-
tään Oulun yliopiston Saa-

jöiltä.
Vanhustenviikon juhla-

tilaisuuksia järjestävät Ou-
lun seurakunnat yhteis-
työssä monien eri toimijoi-
den kanssa.

Tapahtumatietoja ja ai-
katauluja löytyy Oulun 
ev.lut. seurakuntien verk-
kosivuilla osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat.

lastinsalissa (Pentti Kaite-
ran katu 1) perjantaina 9. 
lokakuuta kello 13.

Hartauden pitää Karja-
sillan seurakunnan pasto-
ri Satu Kreivi Palosaari ja 
juhlapuheen kansanedus-
taja Mari-Leena Talvitie. 

Puheiden lisäksi juhlan 
ohjelmassa on musiikki- ja 
tanssiesityksiä. Tilaisuu-
den lopuksi juodaan juh-
lakahvit. 

Tilaisuudessa on esil-

lä myös Arvokas vanhuus 
-valokuvanäyttely.

Juhlaan järjestetään il-
mainen linja-autokuljetus. 
Linja-autojen aikataulut ja 
reitit löytyvät tällä sivulla 
olevasta ilmoituksesta sekä 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat. 

Lisätietoja kuljetuksis-
ta voi kysellä Oulun seura-
kuntien diakoniatyönteki-

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 9.10.2015 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Yli-Ii 
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 
11:50 Palokan palvelukeskus, Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän 
seurakuntakoti –    12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki 
Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4  Sanginsuu 
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha Arina 
– Laukan silta – 11:40 Viskaalinmäki – Hangaskangas – 
Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa 
tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie 
– Erkkolan silta – Sangintie, 12:15 palv.koti Metsolanhovi, 
Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:20 
Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Auto 5  Hönttämäki 
11:15 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:45 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
- Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05 Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12:10 Myllyo-
jan seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Torikadul-
la Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 Caritas 
–kodin pysäkki,12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 9  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kent-
tätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Lasten lauluesitys 
Kaijonharjun päiväkodin  
lapsiryhmä

Hartaus
Pastori Satu Kreivi-Palo-
saari

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Mari-
Leena Talvitie

Pieni tanssillinen tarina
Henna Hanhineva ja 
Mervi Vainio

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit
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Kalevi Lillberg viihtyy maalaustelineen takana. Lillbergin ja kahden muun vanhuksen arkea ikuistettiin 
Arvokas vanhuus -näyttelyyn, joka oli esillä tuomiokirkon kryptassa viime kesänä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 7.10. klo 17, 
Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 7.10. 
klo 18,  Vanha pappila. Jen-
ni Siljander. 
Raamattupiiri to 8.10. klo 
15,  Intiön srk-koti. Kaikille 
avoin raamattupiiri, jota ve-
tää rovasti Urpo Luokkala.  
Hiljaisuuden rukoushetki to 
8.10. klo 18, Keskustan srk-
talo, Lilja. 
Aamupiiri la 10.10. 
klo 10, Vanha 
pappila.
Vihkihetki la 
10.10. klo 17–
19, Oulun tuo-
miokirkko. 
Yksinäisyydes-
tä yhteyteen la 
10.10. klo 18, Van-
ha pappila. 
Messu su 11.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki 
ja Urkurina Péter Marosvá-
ri. Oulun tuomiokirkon ka-
marikuoro, johtaa Lauri-Kal-
le Kallunki. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 12.10. klo 15, Vanha pap-
pila. Kokoontuu joka toinen 
viikko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 13.10. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Erkki Piri 
ja Heimo Kuha. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 7.10. klo 11–12 
Heinätorin srk-talon alasalis-
sa, Aleksanterinkatu 71. Ruo-
kailun hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 7.10. 
klo 15 Keskustan srk-talo. Li-
sätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.
Aamukahavit to 8.10. klo 

9–10, Keskustan srk-ta-
lo. Päihdetyön dia-

koniatyönteki-
jän tapaaminen 
aamukahavien 
parissa. 
Päihdetyön 
diakonia-

työntekijän 
päivystys to 

8.10. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo, 

Isokatu 17. P. 040 5157 315, 
riku-matti.jarvi@evl.fi.
Diakonian ajanvaraus ma 
12.10. klo 9–11, p. 044 3161 
419 tai käymällä Keskustan 
srk-talossa, Isokatu 17. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinäpään perhekerho ti 
6.10. ja 13.10. klo 10, Heinä-
torin srk-talo. 
Tupa ti 6.10., to 8.10. ja ti 
13.10. klo 14, Keskustan srk-
talo. Lisätietoja Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779.
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 6.10. 
ja 13.10. klo 17.30, Heinäto-
rin srk-talo. Ennakkoilm: Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 

Puuhakerho 1.–6.-lk ke 7.10. 
klo 17.30, Keskustan srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
8.10. klo 10, Keskustan srk-talo. 
Perhepyhäkoulu su 11.10. 
klo 12, Heinätorin srk-talo. 
Intiön perhekahvila ma 
12.10. klo 10, Intiön srk-koti. 
Mukana Tea Lakkala, p. 050 
5207 757.
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 
12.10. klo 18.  Heinätorin srk-
talo. Ennakkoilm: Kaija Sini-
luoto,  p. 050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk tytöil-
le ja pojille ma 12.10. klo 18  
Kansainvälinen koulu, Kasar-
mintie 4, liikuntasali. 

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ko-
koontuu ke 7.10. klo 10–13 
Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa, jossa tehdään erilaisia 
käsitöitä lähetystyön hyväk-
si. Anneli Nieminen, p. 040 
5747 105. 
Lautapeli-ilta ke 7.10. klo 19,  
Keskustan srk-talo. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 8.10. klo 10.30, Heinä-
torin srk-talo. 
Intiön eläkeläisten kerho 
to 8.10. klo 12.30–14, Intiön 
srk-koti.
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 8.10. klo 13–14.30. Huo-
matkaa uusi ajankohta. Ter-
vetuloa mukaan!
Lenkkiryhmä to 8.10. klo 18, 
Keskustan srk-talo. Lisätieto-
ja: Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 9.10. 
klo 18,  Vanhan pappilan kivi-
jalka, erityisnuorisotyön tila.

Silmukka 
käsityöpiiri 

kokoontuu ke 7.10.
 klo 10–13 Oulun 

tuomiokirkon 
kryptassa.

Sanan ja elokuvan iltoja 
Raamatun hengessä sunnuntaisin

11.10. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
Visio Pyhän Hengen kirkosta Heprealaiskirjeen 

mukaan. Teol. tri Keijo Nissilä.
 

1.11. klo 16 Hintan seurakuntatalossa. 
Elokuvailta, sokean papin elämästä kertovan 

Klaus Härön ohjaaman elokuvan parissa. 
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen.

15.11. klo 16 Oulujoen pappilassa.
Sakari Topelius ja kristinusko.
Teol. opisk. Heikki Pesämaa.  

22.11. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
Elokuvailta, parhaista pidoista ikinä kertovan 

Gabriel Axelin ohjaaman Oscar-palkitun elokuvan 
parissa. Fil. tri, rovasti Pekka Rehumäki.

Illoissa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Malvina Anja 
Eedit Kamula.
Karjasilta: Jasmin Josefii-
na Kortetmaa, Niilo Juha-
ni Kulluvaara, Rianna Auro-
ra Amanda Lehtonen, Senja 
Matilda Malmi, Pinja Rosalia 
Satomaa, Noel Anton Takku-
la, Veikko Antero Vallo.
Kiiminki: Veikko Ensio Var-
tiainen, Juuso Urho Veikko 

Luokkanen, Janna Jade Je-
mina Haapalainen, Miko Toi-
vo Juhani Tauriainen.  
Oulujoki: Alvari Vilho Johan-
nes Karjalainen, Topi Viljami 
Kettunen, Leo Juha Takanen.
Oulunsalo: Eemil Benjamin 
Lääkkö, Eevi Terttu Olivia 
Määttä, Adele Helmi Estel-
le Ylitalo.
Tuira: Maija Olga Helena An-
tikainen, Luna Asil Ainamo 

Awad, Noomi Annie Haara-
niemi, Thomas Heikki Isoher-
ranen, Jare Henrikki Karttu-
nen, Neela Martta Janni-
ka Kenttälä, Ellen Anja Ale-
xandra Kinnunen, Eppu Ola-
vi Kokko, Martin Emil Ossian 
Lindgren, Luke Mikael Luok-
kanen, Jami Julius Mettovaa-
ra, Veera Elviira Ontero, Ee-
ro Juhani Perälä, Amanda 
Ester Olivia Rantsi, Warren 
King Foday Sesay, Niilo Kale-
vi Tero, Emma Maaria Väärä-
niemi.

Vihityt
Tuomiokirkko: 
Karjasilta: Hannu Tapani 
Huuskonen ja Henna Riikka 
Alho, Marko Juhani Lehto ja 
Anna Maria Leppinen, Mikko 
Juhani Nurila ja Jaana Paula 
Jämsä.
Kiiminki: Joni Mikael Parkki-
nen ja Henna Marjukka Riek-
ki.
Oulujoki: Topias Valtteri Kä-
kelä ja Aada Sofia Vanhala, 
Janne Erik Bergman ja Essi 
Karoliina Kannus.

Tuira: Ari Tapio Haapakan-
gas ja Tarja Marjatta Lam-
pela, Antti Sakari Ahonen ja 
Jaana Marjut Kukkonen, Ee-
ro-Pekka Vaaramo ja Emilia 
Josefiina Holmi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Ella Hek-
kanen 86, Kerttu Annik-
ki Lahdenperä 83, Sylvi Ma-
ria Luukkonen 87, Ida Eliina 
Skants 89.
Haukipudas: Matti Viktor 
Ojala 90.
Karjasilta: Leevi Matias Ali-
koski 87, Pekka Iisakki Holma 
76, Jouni Raafael Pylväs 68, 
Rauha Eeva Timlin 89, Kert-
tu Kaarina Vainio 74.
Kiiminki: Reino Collan 97.
Oulujoki: Eeva Kyllikki Ansa-
maa 88, Tommi Martti Juhani 
Kamula 46, Jouko Olavi Lam-
pela 73.
Oulunsalo: Eila Sisko Anna-
la 71.
Tuira: Laura Kyllikki Ahonen 
95, Hilkka Johanna Anttila 
88, Lahja Ines Siilin 69.

W. A. Mozartin 
    Requiem KV 626 
lauantaina 31.10. Oulun tuomiokirkossa. 

Requiem esitetään Pyhäinpäivän iltana 
kaksi kertaa; klo 20 ja klo 22. 
Konsertin kesto on n. 1 tunti. 
Muhoksen seurakunnan kamarikuoro ja 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oulunsalo Ensemble, konserttimestarina 
Sinikka Ala-Leppilampi. Kuorojen valmennus 
Ossi Kajava ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Solistit: Virva Puumala sopraano, 
Sirkka Rautakoski altto, Péter Marosvári tenori, 
Jarkko Metsänheimo basso. 
Musiikin johto Ossi Kajava. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 € tuntia ennen 
kirkon pääovelta. 
Klo 22 esitystä voi seurata Virtuaalikirkosta, 
www.virtuaalikirkko.fi

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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vanhustentalolla, ke 14.10. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
15.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
na klo 9–11 diakoniatoimis-
toon, p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 14.10. klo 
13 Martinniemen srk-kodil-

la. Kuljetuspyynnöt 
maanantaina klo 

9–11 diakonia-
toimistoon, p. 
044 7310 232.
Nuorten avoi-
met ovet kes-

kiviikkoisin klo 
18–20 Kellon srk-

kodilla. 
Varkkamissio-kerho tors-

taisin klo 16.30 Wirkkulan 
kahviossa.
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulan kahviossa.
Nuorten illat perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Jos haluat 
toimia illoissa vapaaehtoise-
na, ilmoittaudu Tarjalle. 

Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
11.10. klo 12

Harrastukset ja kerhot
Nuorten varttikirkko ja yö-
kahvila pe 16.10. klo 18.30–
22 srk-keskuksessa.
Juttunurkka ma 12.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla.
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 19–
20. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on 

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.10.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Jenna Puolakanaho, 
kanttorina Sari Wallin.
Muistimessu su 11.10. klo 
13 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Muisti-
messu on yksinkertainen, ta-
vallista lyhyempi ja selkokie-
linen ehtoollisjumalanpalve-
lus. Messussa käytetään van-
hoja messusävelmiä ja van-
haa raamatunkäännöstä.
Raamattupiiri to 15.10. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
15.10. klo 18 Ulla ja Rauno 
Junttilalla, Vehkatie 6.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 12.10. klo 
11–12, Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 12.10. klo 
9.30–10.30, Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella, Kivi-
tie 1 E (käynti pihan puolelta). 

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 16.10. klo 10, 
srk-keskuksessa. 
Konsertti su 18.10. klo 14, srk-
keskuksessa. Henna-Mari Sivu-
la, laulu ja Risto Ainali, urut.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
11.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Saar-
nan aikana pyhäkoulu lapsil-
le kirkon takaosassa morsius-
huoneessa, Leena Brockman.
Raamattupiiri ke 7.10. ja ke 
14.10. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 8.10. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 15.10. klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa 
sekä perjantaisin klo 1–11.30 
Vakkurilassa, Mar-
tinniemen srk-ko-
dissa ja Jokelan 
vanhalla koulul-
la. Perhekerho 
on lasten ja ai-
kuisten yhteinen 
kerho, johon voi 
tulla ilman ilmoit-
tautumista. Lisätie-
toja: p. 040 5471 472 tai 
outi.palokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Ristipisto-käsityökerho pe 
9.10. klo 12.30 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 12.10. klo 13 Jokivarren 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 12.10. klo 
10 srk-keskuksessa, hartaus 
klo 9.50. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na ti 13.10. klo 9–13.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurakuntapäivä su 
11.10. klo 13 ry:llä, lauluseu-
rat ke 14.10. klo 18.30 ry:llä.
Kello: kirjekuorimyyjäiset pe 
9.10. klo 18.30 ry:llä, seura-
kuntapäivä su 11.10. klo 15 
Kellon srk-kodilla. 
Jokikylä: ompeluseurat pe 
9.10. klo 18.30 Annukka ja 
Olli Huttusella, Jokikyläntie 
62, kodinilta su 11.10. klo 17 
ry:llä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12, Jäälin kappelilla.

Ristipisto 
-käsityökerho 

pe 9.10. klo 12.30 
srk-keskuksen 
neuvottelu-
huoneessa.

S a nna K r o o k

Kotikäyntikampanja
Kiimingin seurakunnan työntekijät käyvät tervehti-
mässä tänä vuonna 81 ja 82 vuotta täyttäviä seura-
kunnan jäseniä. Käynnin tarkoitus on kartoittaa tä-
män ikäluokan arjesta selviytymistä, odotuksia ja toi-
veita seurakunnan toiminnasta ja luoda yhteyksiä. 
Työntekijä soittaa etukäteen ja sopii kotikäynnistä 
henkilökohtaisesti. Kampanja alkaa viikolla 42 ja kes-
tää vuoden loppuun.

koon. Sään mukainen vaa-
tetus. Kerhoon järjestetään 

kuljetus sellaisille, joi-
den on sinne vaikea 

muuten päästä. 
Kuljetuspyynnöt 
edellisen viikon 
torstaihin 15.10. 
klo 14 mennessä 

Seija Lommalle p. 
040 5793 247. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Tero Pit-
kälä, Aarne Mikkonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 18.10. klo 15 Mon-
tin-salissa, Esko Leinonen.
Siionin virsiseurat: su 11.10. 
klo 15 Marja Kinnusella, Kier-
totie 18. 

tarkoitettu kaikenkuntoisil-
le ja vaikka lastenvaunujen 
kanssa. Lenkin kesto 
n. tunti. Tule mu-
kaan ja tuo ka-
verisikin.
Naisten kasvu-
ryhmä ti 13.10. 
klo 14, Kolamä-
essä, Kiimingin 
Vanhustentaloyh-
distyksen kerhohuo-
neella. Tiedustelut Seija, p. 
040 5793 247.
Lähetyspiiri ti 13.10. klo 18 
Montin-salissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 20.10. klo 12 Montin-sa-
lissa. Eläkeläisten seurakun-
takerho on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Täl-
lä kertaa ulkoilemme kirkon-
mäellä ja tutustumme kirk-

"Säteitä syksyyn - sinulle, Nainen" 
Naistenpäivä la 17.10. klo 10–16 Jäälin kappelilla. 
Päivän aiheesta alustaa Satu Kreivi-Palosaari. Nautim-
me välissä lounaan ja jatkamme mukavassa tunnelmas-
sa iltapäivään. Osallistumismaksu 5 €. Ilmoittautumiset 
15.10. mennessä Seijalle, p. 040 5793 247 tai Jaanalle, p. 
040 5793 248. Tervetuloa!

Hyvän mielen lentopalloturnaus  
lauantaina 10.10. klo 9–16 Laivakankaan koululla. 

Kanttiinissa on tarjolla mm. kahvia suolaisine ja makei-
ne herkkuineen. Arpajaisissa on pikavoittoja ym. Tapah-
tuma järjestetään poikakuoron toiminnan hyväksi mm. 
joulukuisen Saksan matkan tukemiseksi. Turnauksen ai-
kana kuullaan myös musiikkia; Martti Pentikäinen soit-
taa trumpetilla. Poikakuoro myös laulaa sopivassa välis-
sä. Klo 14–15 aikoihin lauletaan yhdessä Maamme-laulu 
trumpetin säestyksellä.
Mukana on 16 sekajoukkuetta. Tuttuja pelaajia: dia-
konissa Erja Haho pelaa tasokkaassa Jippii-joukkueessa, 
kanttori Jarkko Metsänheimo huseeraa Happyday-ryh-
mässä ja poikakuoron isot pojatkin ovat aikoneet koo-
ta joukkueen tytöillä täydennettynä. Viime kertojen fi-
nalisteista mukana ovat Vesa-Pekka Palokankaan Team 
River, Mika Jaaran Pantterit ja Vänttilöiden perhejouk-
kue Raajarikot.
Hyvätasoisia ja vauhdikkaita pelejä on luvassa, tulkaa 
mukaan kannustamaan ja samalla tukemaan Kiimingin 
seurakunnan poikakuoron toimintaa!

4-vuotis-
synttärit 

su 11.10. klo 15 
seurakunta-
keskuksessa.

Pyhäkoulu 
sunnuntaina 11.10. 
jumalanpalveluksen saarnan aikana kirkossa.
 
Kaikenikäisille lapsille tarkoitettu pyhäkoulu pide-
tään kirkon takaosassa morsiushuoneessa. Pyhäkou-
luun tullaan saarnan alkaessa ja pyhäkoulun päätty-
essä lapset palaavat omien aikuisten luokse. Jokaises-
ta jumalanpalveluksesta tai pyhäkoulusta saa tarran 
Messupassiin. Kun on saanut viisi tarraa, voi valita pie-
nen lahjan. Pyhäkoulua on 11.10., 15.11. ja 6.12. 

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Omaishoitajien vierailu Iihin 
tiistaina 13.10.
Lähtö srk-keskuksen edestä klo 12.30.  
Voit lähteä hoidettavasi kanssa, mikäli haluat. 
Ohjelmassa musiikkia, kahvit, Taimi ja Mauno esiinty-
vät sekä Anne Mäkipaaso esittelee vanhusten palvelu-
keskus Nikkarin toimintaa. 
Ilmoittaudu Helille, p. 040 5898 362.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä 
kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai 
klo 13–14.30 srk-keskuksen monitoimisalissa. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikille omaishoitajille, 
jotka hoitavat läheistään ja kokevat tarvitsevan 
vertaistukea. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Viittomakielinen messu pe 
9.10. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Urpo Luokkala, 
avustaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Taina Voutilainen.
Messu su 11.10. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttoreina Sir-
pa Ilvesluoto ja Riitta Piippo. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 11.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Ekumeeninen lähetys-
päivä. 
Varikkomessu su 11.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus. 
Messu su 11.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Koleh-
ti seurakuntien lapsi- ja per-
hetyön, erityisesti pyhäkou-
lu- ja päiväkerhotyön, tuke-
miseen Suomen Ev.-lut. Seu-
rakuntien Lapsityön Keskuk-
sen kautta. 
Tuomasmessu la 17.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Erja Järvi.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 7.10. ja ke 
14.10. klo 18 Karjasillan kirk-
ko, to 8.10. klo 18 Maikkulan 
kappeli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 13.10. klo 13, Kastel-
lin kirkko.  
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
13.10. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli.  
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 9.10. 
klo19 Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit su 
11.10. klo 15, Karjasillan kirk-
ko.
LähetysSeikkailuPyhis su 
11.10. ja 18.10. klo 10, Kastel-
lin kirkko. 
Luontopyhis su 11.10. ja 
18.10. klo 15, Lämsänjärven 
leirikeskus.    
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 21.10. 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko.

Harrastukset ja kerhot 
Sukanvarsi ke 7.10. ja 14.10. 
klo 13 Siivessä. Tervetuloa 
neulomaan yhdessä lähetyk-
selle tai lähimmäiselle.
Seniorikerho ke 7.10. ja 
14.10. klo 14, Kaukovainion 
kappeli 
"Rakastaa juurillaan ja lat-
vallaan" – nykylyriikan il-
ta su 11.10. klo 18, Kastellin 
kirkko.  Ks. ilmoitus.
Lähetystovi pe 9.10. klo 12, 
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja. Tutustumme Oulun ev.lut. 
seurakuntien tekemään lähe-
tystyöhön eri puolilla maail-
maa. Maria ja Mikko Vuorma 
työskentelevät Papua-Uudel-
la-Guinealla raamatunkään-
nöstyön tukitehtävissä. Min-
na Helanen kertoo. 
Vanhustenviikon juhla pe 

9.10. klo 13, Oulun Yliopis-
ton Saalastinsali. Ks. ilmoi-
tus s. 14.
Eläkeläisten kerho ma 12.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 12.10. klo 13, Karja-
sillan kirkko. 
RunoQvarkki ti 
13.10. klo 12, Sii-
pi – lähetyksen 
puoti ja paja.  
Koe vartti Claes 
Anderssonin ly-
riikkaa Siiven suo-
jissa Nythän on lo-
kakuu! Tänään vuoros-
sa on Claes Anderssonin ly-
riikkaa. Lukijana Juha Vähä-
kangas. 
Diakoniaryhmä ti 13.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Vapaaehtoisten retki Pu-
dasjärven vastaanottokes-
kus ke 14.10. klo 11–20. Kar-
jasillan seurakunnan vapaa-
ehtoistyössä mukana oleville 
tarjotaan tänä syksynä mah-
dollisuutta tutustua Pudas-
järven vastaanottokeskuk-
sen toimintaan. Retkelle läh-
detään klo 11 Karjasillan kir-
kolta. Mukaan mahtuu 40 
karjasillan seurakunnan va-
paaehtoista. Pudasjärvelle 

saavuttuamme ruokailemme 
Liepeen pappilan väentuvas-
sa. Iltapäivällä tutustumme 
vastaanottokeskuksen toi-
mintaan ja sen asukkaisiin. 
Retki kustannetaan vuoden 

2015 Yhteisvastuukerä-
yksen oman seura-

kunnan käyttöön 
kerätyillä varoil-
la. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset 
diakoniatyönte-

kijä Anu Kontiol-
ta, p. 040 5747 162 

tai Marjukka Hamaril-
ta, p. 040 5752 710.

Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
14.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Nyt on jo lokakuu ja siir-
rymme Raamatun maail-
maan. Lokakuun teokset 
ovat Asko Salhbergin Hero-
des ja Jarkko Vehniäisen sar-
jakuvateos Paavalin matkat: 
sandaalit sauhuten. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 8.10. ja 15.10. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Aamupuuro pe 9.10. ja 
16.10. klo 9, Pyhän Andre-
aan kirkko.  

Suomalaisia sävelmiä 
-konsertti 

keskiviikkona 14.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa.

 
Satu Kae, alttoviulu, Satu Nyman, huilu, 

Annika Mikkola, piano. 
Ohjelmassa mm. Sibeliuksen,  

Merikannon ja Kuulan musiikkia. 
Ohjelma 10 €, osa tuotosta pakolaisten hyväksi.

sunnuntaina 11.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tervetuloa Varikolle. Messun toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, avustaa Niina Niemelä ja vapaaehtoiset. 
Musiikista vastaa varikkobändi. Lapsille pyhäkoulu. 
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Isä-lapsi 
-sählykerho

Perjantaisin klo 18–19.30 
Lintulammen koululla

1.–6.-luokkalaisille 
ja isille

Tiedustelut: 
Juha Kivirasi, 

p. 040 5752 713,
juha.kivirasi@evl.fi

3+ Toiminta  SYKSY 2015
Tarkoitettu kaikille 3. vuoden isosille 
ja siitä vanhemmille
3 + -Illat 
klo 18–20 Pyhä Andreas, nuorisotila 
(Sulkakuja 8, Kaakkuri) 16.10. ja 13.11.
Isosten raamikset 
klo 18 Pyhä Andreas, nuorisotila
28.10. ja 11.11.
Leiri 4.–6.12. Rokualla. 
Viikonloppuleiri Rokuan upeissa maisemissa. 
Hyvän mielen ja virkistyksen viikonloppu. 
Ilmoittautuminen alkaen 16.11. klo 16.–19.11. klo 21.
 
Lisätietoa Riina Moilanen, p. 044 3161 413

"Tombeau sur la mort... " 
-kitarakonsertti
Pyhän Andreaan kirkko pe 9.10. klo 21 ja 
Karjasillan kirkko su 11.10. klo 21.

Kitarataiteilija Ilkka Virta soittaa barokin aikakau-
den sävellyksiä. Ohjelmassa mm. Domenico Scar-
lattin ja Leopold Weissin teoksia.
Konsertin nimi tulee Silvius Leopold Weiss'in "Tom-
beau sur la mort..." -sävellyksistä, jotka aloittavat 
ja päättävät ohjelman. Nämä sävellykset on tehty 
Paroni Hartig'in ja Kreivi Logy'n kuoleman muistol-
le. Teokset edustavat ohjelmallisuutta, mikä kon-
sertin muista sävellyksistä puuttuu. Ne kuvaavat 
niitä tuntoja, joita tutun ja läheisen ihmisen kuo-
lema herättää. Symbolisesti voi kuulla surumarssin, 
kirkonkellot, kaihoisan kaipauksen melodiaa ja rii-
paisevan surun harmoniaa sekä muistumia elämän 
onnellisista, kauniista hetkistä.             
Konserttiin on vapaa pääsy.

"Rakastaa juurillaan 
ja latvallaan" 

NYKYLYRIIKAN 
ILTA

sunnuntaina 11.10. klo 18 Kastellin kirkossa.

Nyt on aika tutustua uuteen lyriikkaan. 
Sitä esittävät Hilkka Patja, Maija Karppinen, 

Juho Sarkamo ja Juha Vähäkangas. 
Vapaa pääsy!

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

4-vuotiaiden 
synttärit 

su 11.10. klo 15 
Karjasillan 
kirkossa.
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kylä Su 11.10. klo 16 seurat 
ry:llä, Risto Lohi, Erkki Ala-
saarela. Ma 12.10. klo 18.30 
koululaisten vanhempien il-
ta, Pekka Kainua. ”Koulu-
laisen uskon elämän tuke-
minen”. Salonpää: La 10.10. 
klo 18 syysseurat ry:llä Alus-
tus ”usko ja järki”.  Su 11.10. 
klo 13 ja klo 18 seurat ry:llä. 
To 15.10. klo 18.30 kotiseurat 
Ohtamaalla.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.10.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 11.10. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Oulujoen kirk-
kokuoro. Jumalanpalveluk-
seen kutsutaan erityisesti tä-
nä vuonna 80-vuotta täyttä-
viä seurakuntalaisia.
Sanajumalanpalvelus su 
11.10. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Virikkeen lauluryhmä laulaa.
4-vuotissynttärit su 11.10. 
klo 12, Hintan srk-talo. Har-
taus Riitta Kentala, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Muka-
na lastenohjaajat. Lapsikuo-
ro Mido. 
Messu su 11.10. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 8.10. klo 11 
Yli-Iin srk-talo.  
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 14, Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1.  
Piispankamari pe 9.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.  
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma 12.10. klo 10–14, 
Nokelantie 48 B. Oulujoke-
lainen, tulepa maanantaisin 
moikkaamaan Ullaa ja juo-
maan kuppi kahvia tai teetä. 

Tee löytöjä itsellesi ja ystävil-
lesi. Voit tuoda tuoreita lei-
vonnaisia tai käsitöitä pieni 
määrä myyntiin. Tai tule vain 
rupattelemaan. Lisätietoja: 
Oulujoen lähetyssihteeri Ul-
la Anttonen, p. 044 3161 459.
Diakonian aamu ma 12.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu, vanhusten kirkko-
pyhä su 11.10. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt ja Katriina Sipi-
lä, kanttori Eeva Maija Sorva-
ri, avustaa Ville  Telkki yksin-
laulu, Radio Dei. 
Hartaus ke 14.10. klo 13.30, 
Salonkartano.
Seurakuntakerhoa ei ole 
15.10. Sen sijaan olet terve-
tullut Salonpäähän viettä-
mään Tonkkatorstaita. Kts. 
ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet 7.–lk. 
ylöspäin ma 12.10. klo 15–18 
Repussa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
12.10. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Matka maailman ympäri 
-kerho ma 12.10. klo 17, Rep-
pu.  
Niemenrannan puistoper-
hekerho ti 13.10. klo 9.30-
11, Tuurankujan leikkipuis-
to, Niemenranta. 
Toimintakerho 2.–5.-lk ti 
13.10. klo 16, Niemenrannan 
koulun liikuntasali. 

suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 
Porinapiiri ma 12.10. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti.  
Eläkeläisten kerho ma 12.10. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 12.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Fransupiiri ti 13.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo
Aikuisten kuntopiiri ke 

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
15.10. klo 9, seurakunnan 
Toimitalo. 
Repun perhekerho to 15.10. 
klo  9.30. 
Lapsiparkki to 15.10. klo 
12.30–15, Varjakan kylätalo. 
Musiikkikerho to 15.10. klo 
15, Reppu. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-

Kyläkamari 
ma 12.10. klo 11 

seurakunnan Toimi-
talolla. Mukana SPR:n 

Terveyspointti.

Lapsiparkki Oletko miettinyt lapsellesi hoita-
jaa tai hoitopaikkaa, kun haluat hoitaa asioita tai halu-
at muuten vain omaa aikaa? Lapsiparkki Varjakan kylä-
talolla torstaisin klo 12.30–15 antaa avun lapsenhoito 
tarpeeseen. Lapsiparkkiin otetaan 2–6-vuotiaita lap-
sia. Lapsiparkki on maksuton. Tarvittaessa voit laittaa 
lapsellesi pientä välipalaa mukaan. Ilmoittautuminen 
saman viikon keskiviikkoon mennessä. Seuraavat lap-
siparkit 15.10. ja 29.10. Lisätietoja / ilmoittautumiset: Su-
sanna Kairamo,  p. 044 3161 467 ja Anne-Mari Koivu, p. 
044 7453 869

Följyssä – lapsiperheiden parhaaksi!
Haluatko itsellesi hetken omaa aikaa, 
hoitaa asioita, levätä tai harrastaa?  
Tarvitsetko auttavia käsiä ja helpotusta arkeen?
Följyssä on Oulunsalon seurakunnan työmuoto 
lapsiperheiden tukemiseksi. Tulemme avuksi kotiin.
Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puhelimitse. 
Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse, soitamme 
takaisin mahdollisimman pian. Kaikki yhteydenotot ja 
tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä tie-
toja luovuteta eteenpäin.
Följyssä-toiminnan yhteystiedot ovat:
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453869
heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453871
susanna.kairamo@evl.fi, p. 044 3161467
Ota reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

Pitkään yhdessä – mistä virtaa suhteeseen 
perjantaina 9.10. klo 18 Oulujoen pappilassa. 
Parisuhteen tulevia askelia pohtivat Vuokko 
ja Matti Laurila. Alustus ja yhteistä keskustelua. 
Ilta päättyy iltahartauteen, jossa mukana kirkkokuoro 
ja yhteiseen iltapalaan. 

Neulansilmä 
keskiviikkona 14.10. klo 17 
Hönttämäen seurakuntakodissa. 

Kansainvälinen naisten ja tyttöjen käsityökerho suoma-
laisille ja maahanmuuttajanaisille. Tule mukaan oppi-
maan ja opettamaan käsitöitä, tutustumaan uusiin ih-
misiin ja kulttuureihin. 
      Käsityötarvikkeita (esim. villalankoja, 
              neulepuikkoja, virkkuukoukkuja ja 
               ompelulankoja) otetaan mielellään 
                  lahjoituksena vastaan. 

Lisätietoja: Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294 ja 

Ulla Anttonen, 
p. 044 3161 459. 

14.10. klo 17, Hintan srk-talo.
Diakoniailta ke 14.10. klo 18 
Asta Kuopiolla Yli-Iissä. 
Seurakuntakerho to. 15.10. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 14, Hoikantie 23. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.
Iltaperhekahvila ke 14.10. 
klo 18–20, Hintan srk-talo. 
Uusi, avoin kohtaamispaik-
ka alueen lapsiperheille. Il-
taperhekahvila on mahdol-

lisuus myös työssäkäyville 
perheille tulla mukaan ta-
paamaan muita perheitä. Il-
taperhekahvilassa voit osal-
listua illan teeman mukai-
seen yhteiseen tekemiseen, 
tai vain leikkiä ja seurustel-
la. Illan päätteeksi nautimme 
yhteisen iltapalan. Lisätieto-
ja: Anu Suomalainen, p. 040 
5881 543.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690 
tai käymällä paikan päällä 
kyseisenä päivänä Myllyojan 
srk-talossa, Koivumaantie 2. 
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.

Huom! Kirkkoherranvi-
rasto suljettu to 8.10 
ja pe 9.10. Toimitalolla 
ja Repussa ei ole 
toimintaa näinä päivinä.

Kehitysvammaisten Tu-
ki ry:n yleinen kokous  
ti 27.10. klo 19 Yhteisö-
talolla (ent. kunnantalo)
(Asia: Tukiyhdistyksem-
me lopetus). Tervetuloa.
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Sanan ja elokuvan iltoja 
Raamatun hengessä 
sunnuntaina 11.10. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa.
Raamattuluento 
Teol. tri Keijo Nissilä luennoi
aiheesta Visio Pyhän Hengen 
kirkosta heprealaiskirjeen 
mukaan. Illassa kahvitarjoilu.

Uusi Ääni -kuoron konsertti "Balsamia" 
torstaina 15.10. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Balsamia sielun ja mielen virkistykseksi ja ravinnoksi! 
Lauluja vasta ilmestyneeltä Balsamia-levyltä. 
Uusi Ääni -kuoroa johtaa Pirjo Mäntyvaara, 
soolot Outi Äärelä ja säestykset Tommi Hekkala. 
Ohjelma 5 €, CD-levy 15 €. Lämpimästi tervetuloa!

Tonkkatorstai 
15.10. klo 14–16

Salonpäässä Varjakan Grillin pihalla.

Tarjolla kenttäkeittimessä valmistettua hernekeittoa.
Hinta 5 € / l ja annos 2 €. Keittoa voit ostaa myös 

mukaasi omaan astiaan. Tervetuloa!
Vapaaehtoisia ruuanjakajia otetaan mielellään 
mukaan toimintaan. Lisätietoja diakonissoilta:

Riitta, p. 044 7453 848 ja Katriina, p. 044 7453 853
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 7.10. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttori Tomi 
Heilimo. 
Luukas-messu pe 9.10. klo 
21, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, saar-
na Raimo Lappi, avustaa Sai-
la Luukkonen. Kirkkokahvit/
iltapala. 
Messu su 11.10. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Juha Valp-
pu, tekstinluku Aimo Mäki, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Messu su 11.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Anu Ojala, kanttori Katri 
Sippola. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 11.10. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttori Tomi Hei-
limo. 
Messu su 11.10. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Anu 
Arvola-Greus. 
Iltamessu su 11.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttori Tomi Hei-
limo. 
Viikkomessu ke 14.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Päivi Jussila, kanttori Katri 
Sippola. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 8.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Hartaus pe 9.10. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
 

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 12.10. sekä 
ke 7.10. ja 14.10. klo 9–13, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Käsityökerho ke 7.10. ja 
14.10. klo 15, Rajakylän srk-
koti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
7.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 7.10. ja 
14.10. klo 18–21, Tuiran kirk-
ko. Avoimet ovet eli avarit 
on yläkouluikäisille nuorille 
tarkoitettua toimintaa. Päih-
teettömiä ja energiajuoma-
vapaita iltoja, joissa voit pe-
lata erilaisia pelejä tai vain ol-
la ja viihtyä. Lisätietoja Ans-
si Putilalta, p. 050 3408 982.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 8.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmo-
nen.  
Eläkeläisten 
kerho to 8.10. 
klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirk-
ko. Kerho on 
tarkoitettu eri-
ikäisille eläkeläi-
sille.
Seniorien laulupiiri to 8.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Mu-
kana kanttori Katri Sippola 
sekä Paula Mikkonen. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 8.10. klo 17, Rajakylän 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

srk-koti. Vetäjänä toimii Jar-
mo Luoto. Uusi kaikille avoin 
raamattupiiri Rajakylän seu-
rakuntakodilla torstaisin klo 
17. Tule rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja antaa Riitta Lou-
helainen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 9.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Big Night Out la 10.10. klo 
16–18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Yli 10-vuotiaiden var-
haisnuorten toimintaa. Seu-
raavat kokoontumiset: 7.11. 
ja 5.12. Tapaamisissa hiljen-
nytään, askarrellaan, pe-
laillaan ja tehdään yhdessä 

monenlaista. Lisätiedot,  
p. 040 7451 469. 

Käsityökerho ma 
12.10. klo 12, 
Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Lähetyspiiri 
ma 12.10. klo 

14, Tuiran Pal-
velukeskus, Kan-

gastie 1. Tule kuule-
maan Tuiran seurakun-

nan lähetyskohteiden uutisia 
päiväkahvien merkeissä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
13.10. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho toimii 
kirkon kellarissa. Kellarin 

portaat löytyvät ulkoa kir-
kon pääovelta oikealla.
Käsityökahvila ti 13.10. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 13.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Mart-
ti Hannula.  
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
14.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
7.10. ja 14.10. klo 10–11, Tui-
ran kirkko.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 8.10. klo 12–13,  
Pyhän Luukaan kappeli. Ate-
rian hinta 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 8.10. klo 12–13,  
Rajakylän srk-koti. Aterian 
hinta 2 €.
Sanaa, esirukousta ja tee-
tä to 8.10. klo 17 Koske-
lan seurakuntatalon vintil-
lä. Ryhmässä keskustelua 
hengellisistä asioista. Lisä-
tietoja antaa diakoni Heli 

Perhepyhäkoulu 
Ritaharjun 

nuorisotilassa 
pe 9.10. 

klo 9.30–10.30.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 14.10. klo 17.30 
Rajakylän seurakuntakodilla. 

Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen ja

Jukka Kolmonen. 
Ilta on kaikille avoin 

kohtaamispaikka, jossa on 
mahdollisuus tavata ja 
viettää aikaa yhdessä 

sekä laulaa 
toivelauluja  kanttori 

Katri Sippolan johdolla.

Mattila, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi. Käyn-
ti kerhotilaan on pihaan tul-
taessa vasemman puoleises-
ta ulko-ovesta. Pienestä etei-
sestä lähtee portaat ylös va-
semman oven takaa. Seuraa-
vat syksyn kokoontumiset: 
5.11., 19.11. ja 10.12.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 12.10. klo 10–11, Rajaky-

län srk-koti. 
Juttutupa ma 12.10. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera 
sekä keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista. Juttutu-
paan ovat kaikki vähävarai-
set, työttömät, ja eläkeläiset 
tervetulleita. Aamukahvi on 
maksuton. Lisätietoja eeva-
marja.laitinen@evl.fi.

”Jumalan työtoverina”
Evankelioimiskurssi  9.–10.10. 
Pyhän Luukkaan kappelissa, 
Yliopistokatu 7                           

Perjantaina tilaisuus alkaa 
klo 17, lauantaina klo 10

Ilmoittautuminen ruokai-
luun  tekstiviesti p. 044 
4477 847 tai  sähköpostilla 
p-pohjanmaankl@sekl.fi

Järjestäjät: Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys, 
Tuiran seurakunta, Kansanlähetysopisto

Pyhäkouluja lapsille ja perheille
Sunnuntaisin
klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa 
jumalanpalveluksen aikana
klo 12 Koskelan seurakuntakodin yläkerrassa
Sunday School during English Service at 
St Luke’s Chapel at 4 p.m.

Perhepyhäkouluja
Ritaharjun nuorisotilassa joka toinen perjantai 
klo 9.30–10.30. Seuraavan kerran 9.10.
Pyhän Luukkaan kappelilla joka toinen maanantai 
klo 14–15.30. Seuraavan kerran 2.11.

Puistopyhäkouluja
Ritaharjun leikkipuistossa 27.10. ja 1.12. klo 10–10.30

Kokkipyhäkouluja alakoululaisille 
Pyhän Luukkaan kappelilla tiistaisin klo 14–16 
(ilmoittautumiset, p. 044 3161 733 / Tiina)
Palokan srk-kodilla maanantaisin klo 14.30–16 
(ilmoittautumiset, p. 050 4334 098 / Marja)

Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Anu Hannula, p. 044 3161 718

Lastenvaatteiden vaihtopäivä 
torstaina 8.10. klo 10–12 Tuiran kirkolla. 
Käynti kirkon takaa ovesta "Telakka". 
Lahjoita puhtaita, ehjiä ja ylimääräisiä lasten vaatteita 
ja kenkiä vaihtopöydälle ja ota ilmaiseksi mukaasi mi-
tä tarvitset! Jäljelle jääneet tavarat lahjoitamme seura-
kuntamme diakoniatyön kautta alueemme tarvitseville 
perheille. Vaihtopäivää vietetään lapsiperheiden Nalle-
kahvilan yhteydessä. Olet tervetullut kahville, mehulle, 
leikkimään ja juttelemaan! 

Iltaperhekerho 
torstaina 15.10. klo 17.30 
Koskelan seurakuntakodissa. 
Tervetuloa viettämään mu-
kavaa iltaa koko perheen 
voimin. Tapaamme ker-
ran kuussa, seuraavat ker-
rat ovat torstaina 19.11. ja 
17.12. Kerhossa leikitään, 
askarrellaan, lauletaan ja 
hiljennytään hartaushet-
keen. Kerhon lopetamme 
puurohetkeen. Etukäteen ei 
tarvitse ilmoittautua ja kerho on maksuton. 
Lisätietoja Minna Andersson, p. 050 5347 481, 
Elina Koivulahti, p. 050 3716 263 ja 
Anu Ojala, p. 044 3161 744.

Linnanmaan olohuone 
torstaina 8.10. klo 17.30 Pyhän Luukkaan kappelilla. 
Tervetuloa mukaan yhden vanhemman perheiden toi-
mintaan, Linnanmaan olohuoneeseen. Kokoontumisis-
sa tarjolla vertaistukea ja keskustelua toisten aikuisten 
kanssa kahvikupin ääressä. Lapsille tarjolla hoitoa, leik-
kiä, toimintaa ja mehut. Illan lopuksi on mahdollisuus 
osallistua yhteiseen hartaushetkeen. Illat toteutetaan 
yhteistyössä Oulun Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry:n kanssa. Kokoontumisissa mukana seurakun-
nan diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja sekä OSYVP:n 
vertaisohjaaja ja lastenhoitaja. 
Lisätietoja Raija Yrjölältä, p. 040 5747 093.

Eliina Heinosen luento 

"Ansaitsematon armo" 
lauantaina 17.10. klo 13 
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Tilaisuus alkaa kahvituksella. 
Mukana kanttori 
Tommi Hekkala ja pastori 
Riitta Louhelainen. 
Tilaisuuden jälkeen 
on mahdollisuus 
rukouspalveluun.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 7.–14.10.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 11.10. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gat-
hering for international people. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.

Sanajumalanpalvelus su 
11.10 klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustju-
gov.

Syöpäkerho ke 7.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Rantsilan veteraanikuoro 
ke 7.10. klo 13 Pohjantäh-
dessä.
Mäläskänkylän kylätoimi-
kunnan vierailu ke 7.10. klo 
14 Pihlajistoon.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 8.10. klo 11 Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella.
Ehtoollishartaus pe 9.10. klo 
14 Pohjantähdessä, su 11.10 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 Siikalatvan vuodeosas-
tolla.
Rantsilan kappelin retki la 
10.10. Valamon luostariin. 
Lähtö klo 8 Rantsilan srk-ta-
lolta.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Kastettu: 
Lilian Anna Sofia 
Hyvärinen (Piippola)
Kuollut: Irma Salme 
Suorsa e Rahikkala 80 
(Kestilä), 
Irja Annikki Martikainen 
e. Hyvölä 75 (Piippola), 
Voitto Veli Henrikki 
Korkala 58 (Rantsila)

Viikoittaiset 
kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 
kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 
klo 13–14 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho 
torstaisin 
klo 10–11.30 
srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro 
on tauolla kanttorin 
loman ajan 13.10. 
saakka.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 8.10. klo 12, Vanha pappila, Jössensali. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Varttuneiden porinapiiri ti 13.10. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvammaisille. 
Keskustelukerho ti 13.10. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille. 
Olkkari-ilta ke 14.10. klo 17. Kerho nuorille (18–40-v.) ai-
kuisille kehitysvammaisille. Tarkemmat tiedot: kehitys-
vammatyön diakoniatyöntekijä, p. 040 5156 935. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 8.10. 
13–14.30, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. Aloita Raa-
matun lukeminen ja tule mukaan! Värikkäiden keskuste-
lujen lomassa juomme myös päiväkahvit. Opasystävä on 
vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla.
Näköpiiri ti 13.10. klo 13–14.30, Caritas-sali, Kapellimes-
tarinkatu 2. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisil-
le. Mukana pappi Riikka Honkavaara Tuiran seurakun-
nasta. Kahvittelua ja jutustelua. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lähellä.
Kokoontumiset näkövammaisten läheisille to 15.10.  
klo 17.30–19.30, Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset 
ry:n toimistolla, Linnakatu 32. Tule kahvittelemaan, 
vaihtamaan kokemuksia ja saamaan tietoa. Lisätieto-
ja: Sinikka, p. 050 5263 831 tai Paula, p. 050 4305 178.

KUULOVAMMAISET
Tallikirkon raamattupiiri to 8.10. klo 17, Piispantalon 
tallikappeli. Kuurojenpapin pitämä viittomakielinen 
raamattupiiri. Keskustelua ja pohdintaa.
Viittomakielinen vanhustenviikon juhla pe 9.10. klo 
12, Karjasillan kirkko. Viittomakielisille ikäihmisille tar-
koitettu juhla. Juhla alkaa messulla Karjasillan kirkossa. 
Messun toimittaa kuurojenpappi Leila Ikonen, avustaa 
Kimmo Kieksi, kanttori Taina Voutilainen. Messun jäl-
keen ohjelmallinen juhla seurakuntasalissa.
Lähetyspiiri ma 12.10. klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo. Arvonnan ja kahvirahan tuotolla tuetaan  kummilap-
sen koulunkäyntiä Tanzanin kuurojenkoulussa. 
Runolan raamattupiiri ti 13.10. klo 13, Palvelukeskus 
Runola, os. Tuulaakitie 2. Palvelutalon asukkaille sekä 
kotona asuville viittomakielisille. Kirkkovuoden aihei-
den mukaista Raamatun tekstien pohditaa ryhmässä.
Eläkeläisten päiväpiiri ke 14.10. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vaihtelevat aiheet, mukavia vierailijoita. 
Viittomakielisten eläkeläisten päiväpiirissä on hartaus, 
kahvi ja vierailijoita ja erilaisia aiheita vaihtelevasti.
Ystäväilta to 15.10. klo 15.30 Palvelukeskus Runola os. 
Tuulaakitie 2. Viihdyttävää yhdessäoloa, hartaus, kah-
vit, vieraita. Palvelukeskuksen asukkaiden ja muualla 
asuvien viittomakielisten yhteinen illanvietto vaihtele-
van ohjelman merkeissä. Yhteinen hetki aloitetaan har-
taudella ja päätetään kahvihetkeen.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 9.10. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Tavoiteryhmä ma 12.10. klo 10–12 Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille. 

Seuraavan Luukas-
messun ideointi on 
käynnissä
Facebookissa ryh-
mässä "Luukas-mes-
su". Anna palautet-
ta ja ideoita! 
Luukas-messu pe 9.10. klo 21, Pyhän Luukkaan kappeli,
Yliopistokatu 7. Valmistelu alkaa klo 20. Koska juuri
sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 14.10. klo 18, Isokatu 17.

JÄRJESTÖT
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset ke 7.10. klo 18 Pit-
käsillä, os. Menninkäisentie 6 C 28, Oulu. Seurat, Siio-
ninvirsiä ja iltateetä. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 7.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana Rajat ja Rakkaus. Pu-
he Juha Heinonen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 9.10. klo 18, Hei-
nätorin srk-talo. Teemana: Jeesus juutalaisen silmin. Pu-
he Jaakko Lounela. 
OPKOn opiskelijailta la 10.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Kuinka luetaan Vanhaa testamenttia? – Mika Pouke. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 14.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Kerran paratiisissa… 
(osa 1/3) Puhe Samuel Korhonen. 

Diakoninen aamupala 
Tuiran kirkolla keskiviikkoisin klo 10–11. 

Maksuton aamupala työttömille ja vähävaraisille. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma–ke ja pe 10–14, Nokelantie 48 
B, 90150 Oulu. Avoinna myös la 
17.10. ja 28.11. Astioita, kirjoja, le-
vyjä, tauluja, koruja, kodintekstii-
lejä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit  
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 9.10. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Maria ja Mikko Vuorma työskente-
levät Papua-Uudessa-Guineassa raamatunkäännöstyön 
tukitehtävissä. Minna Helanen kertoo. 

Esa Rättyän juhlakonsertti 
lauantaina 10.10. klo 18 Keskustan seurakuntatalossa.

Nuorisomuusikko Esa Rättyän juhlakonsertti. 
Konsertissa kuullaan 25 vuoden aikana syntyneitä so-
vituksia virsistä erilaisiin tilanteisiin. Mukana musisoi-

massa on joukko muusikoita vuosien varrelta.
Pertti Utriainen, kitarat

Simo Ollikainen, piano, koskettimet
Matti-Aleksi Mosorin, basso

Heikki Mustakallio, laulu
Esa Rättyä, rummut

tiistaina 13.10. klo 12–12.15,
Koe vartti Claes Anderssonin lyriikkaa.

Lukijana Juha Vähäkangas.

Vanhustenviikon juhla ke 
7.10. klo 14, Saarenkartanos-
sa.
Kotieläinpiha pe 9.10. klo 
13–15 Saarenkartanossa. 
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ti 13.10. klo 13 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.10. klo 18 Viitaluomalla 
Länsivainiontie 25.
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Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran pe 30.10. klo 12.30 ker-
hohuoneella. Joka kerral-
le on ilmoittauduttava erik-
seen. Ota yhteyttä Siljaan, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin 18.30–20 srk-talos-
sa. Tule tutustumaan, olisiko 
kuoro uusi harrastuksesi.
Perhekerho to 8.10 klo 10, 
aloitamme pikkukirkolla kir-
kossa ja sen jälkeen jatkam-
me kerhoa srk-talossa.
Pikkukirkko to 8.10. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki, kesto n. 
20 min.
Rukouspiiri to 8.10. klo 10.30 
Helli Eeronkedolla (Jukolan-
tie 2 A 5).
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 9.10. klo 17.30–19 srk-
talossa. Monenlaista puuhaa 
ja toimintaa, raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Friday night 4.–6.-luokka-
laisille pe 9.10. klo 19–20.30 
srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa ja toimintaa, raa-
mattuopetus ja nyyttärit.
Lähetyslounas su 11.10. klo 
11–13 srk-talossa. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri ti 13.10. klo 

Sanajumalanpalvelus 
su 11.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset
Vanhustenviikon messu su 11.10. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ulla 
Koskelo.

Vanhustenviikon messu su 11.10. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

Messu su 11.10. klo 13 Rantsilan kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Sauli Typpö. Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Herättäjän pyhä. Kirkkokahvit ja Herättäjän seurat 
seurakuntatalossa. 

18.30 srk-talossa, Apt.teot 22.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 14.10. klo 14.
Seurakunnalla on uudet 
nettisivut, osoite on: lumi-
joenseurakunta.fi. Käyhän 
tutustumassa sivuihin ja an-
na palautetta.
Rauhanyhdistys: Pe 9.10. klo 
19 nuortenilta S & K Hirvas-
niemellä ja klo 19.30 raamat-
tuluokka pienet A & J Hirvas-
niemellä ja isot Lääköllä. Su 
11.10. klo 12 pyhäkoulu I  J & 
P Jussilalla II Hekkalalla III S 
& V Hintsalalla ja klo 15.30 
seurat Lumilyhdyssä. Ti 13.10. 
klo 18.30 kodinilta Tyrnävän 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ti, ke 
ja to klo 17–18.30.

Seurat su 11.10. klo 13 Pulk-
kilassa Rehulla, Kirkkopolku 
6 as 8, Väinö Simojoki.
Nuortenilta ma 12.10. klo 
17 Kestilän kerhokodissa ja 
ti 13.10. klo 17 Rantsilan srk-
talossa.
Eläkeliitto ti 13.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Lukupiiri ti 13.10. klo 12.15 
Koivulehdossa.
Ystävänkammari ke 14.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 8.10. 
klo 13 Rantsilan, pe 9.10. 
klo 10 Kestilän srk-talossa, ti 
13.10. klo 12 Väinölässä ja to 
15.10. klo 12 Pulkkilan srk-ta-
lossa.

Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-

län kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 
10 Pulkkilan srk-talon ker-
hotilassa, pe klo 10 ja klo 13 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa, ti klo 14.15 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke 14.10. klo 18 Kestilän srk-
kodissa. Retkipäivä ma 19.10. 
Pulkkila: Käsikellot ke klo 9, 
kirkkokuoro to klo 13.30 ja 
Stellat to klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuo-
ro to klo 12, nuorisokuoro 
to klo 14.30 ja lapsikuoro to 
klo 17.45 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11 
ja Stellat ke klo 15.15. srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 

Soi kiitos, soi
 SYKSYN 

SÄVELHARTAUS
 sunnuntaina 11.10. klo 20 Pyhännän kirkossa 

 Mieskuoro Weljet, johtaa Joonas Vatjus.
  Baritoni Paulus Kälkäjä. Ohjelma 5 €.

Kastettu: 
Viivi Maria Inkeri Risto
Vihitty: 
Sami Petteri Risto ja 
Anne-Mari Vuolteenaho

Vanhustenviikon toimintaa:
Vanhustenviikon juhla ke 7.10. klo 14 
Saarenkartanossa.
Kotieläinpiha pe 9.10. klo 13–15 Saarenkartanossa. 

Kirpputori 
tiistaina 13.10. klo 10 
Pyhännän seurakuntatalon partiokolossa. 
Tuotto kirkonkylän diakoniatyön hyväksi. 

Lähetyslounas 
sunnuntaina 11.10. klo 11–13 

seurakuntatalossa. 
Lounaan hinta 8 €. 

Ruokana lohikiusaus / 
kinkkukiusaus, salaattia, leipää, 

juomaa ja jälkiruuaksi leivoskahvit. 
Lisäksi arvontaa. 

Tuotto nimikkolähettien 
työn tukemiseksi.

Operaatio Joulun 
lapsi -keräykseen 
osallistumme lokakuun 
aikana. Kenkälaatikko-
lahjoja Romanian ja 
Moldovan köyhimpiin 
kyliin 2–14-v. lapsille 
– siitä on kyse. Otam-
me seurakunnassa vas-
taan uusia lasten villa-
sukkia, lapasia, pipoja, 
pieniä pehmoja, paito-
ja, palasaippuaa, ham-
masharjoja, tahnaa, 
kampoja, koulutarvik-
keita, värikyniä ja he-
delmäkarkkipusseja 
ensi vuoden päiväyk-
sellä. Näitä tarvitsem-
me kenkälaatikkolah-
joihin. Haluatko sinä-
kin osallistua?  Lisätie-
toja keräyksestä Mar-
jolta, p. 045 6381 973.

Siikamarkkinoiden perinteiset 
rössypotut kirkolla

lauantaina 10.10. klo 11–17 ja 
sunnuntaina 11.10. klo 11–16.

Hinta 10 euroa, 
sisältäen rössypotut, pannarin ja kahvin.

W
ikip

ed
ia

Ompeluseurat pe 9.10. klo 
19 ry:llä. Seurat su 11.10. 
klo 12 ry:llä, Timo Mauno 
ja Esa Rimpiläinen. Pulkki-
la: Seurat, raamattuluok-
ka ja nuortenilta la 10.10. 
klo 19.30 ry:llä. Pyhäkou-
lu su 11.10. klo 12 ry:llä. Py-
häntä: Lauluseurat ke 7.10. 
klo 18.30 Seija ja Markku 
Pakasella. Seurat su 11.10. 
klo 16 (Timo Hentilä ja Sep-

po Rönkkö) ja opistomyyjäi-
set ke 14.10. klo 18.30 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
9.10. klo 19 ry:llä. Seurat su 
11.10. klo 17 ja klo 18.30 srk-
talossa, Heimo Kuha ja Kal-
le Laivamaa.
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Kastetut: Maria Aili Anneli Karppinen, Anni Sofia Tuok-
kola, Tuomas Pauli Antero Mäkelä, Sisu Björn Saarimaa
Kuollut: Kirsti Maria Ahola s. Sallinen 84, Aarre Juhani 
Isoahde 55

Messu su 11.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Päivi Ollikai-
nen, saarna Marko Huhta-
la, avustaa Paulus Pikka-
rainen, messudiakoni Soi-
le Pakkanen, kanttori Taru 
Pisto. Musiikkiavustus ylis-
tysryhmä Versot. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  7.–14.10.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti* ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.
* Ti 6.10. klo 9–11.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Lähetyspyhän messu su 
11.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg ja 
Aino Pieskä, saarnaa ys-
tävyyshiippakunnan piis-
pa Andrew Gulle tulk-
kinaan Jukka Harvala, 
kanttorina Hanna Korri, 
Aikuisten kuoro.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 7.10. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljenty-
mishuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 7.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti klo 
9.30–11 ke klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole 8.10. ”Musiikkipii-
ri” to 8.10. Kirkonkylän srk-
kodissa alkaen klo 12 kahvi-
tarjoilulla.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.

Kirkkokuoro to 8.10. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Hovintie palvelukeskus, ul-
koilutus ja kahvit ma 12.10. 
klo 12.30. Mukana palvelu-
ryhmä.
Ystäväpalveluilta ti 13.10. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Hanna- rukousryhmä ti 
13.10. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
14.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Rip-
pikouluinfo vuoden 2016 rip-

pikoululaisille ke 7.10. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat to 8.10. klo 19 PKK 
(kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). Raamattu-
luokka 4.–5.-lk pe 9.10. klo 18 
Paananen, Teeripolku 6. Raa-
mattuluokka 6.–8.-lk pe 9.10. 
klo 18 Kesti, Keisarinkurvi 25. 
Oulun seudun nuortenilta pe 
9.10. klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 11.10. klo 12 Paituri, Pulk-
kinen Leena ja Antti.  Kok-
kokangas-Haapamaa, Joke-
lainen, Kissaojantie 8. Lin-
nakangas, Autio, Porttikel-
lonkuja 10. Santamäki, Save-
la, Pajulinnuntie 31. Keskus-
ta-Ollila Pulkkinen, Cajanuk-

Limingan 
seurakunta on 
saanut uudet 

nettisivut. 
Käy tutustumassa ja 

jätä halutessasi 
palautetta. 

www.limingan-
seurakunta.fi

Vanhusten ulkoilutapahtu-
ma to 8.10. klo 10 seurakun-
tatalolla. Mölkkykisailua.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 9.10. klo 9 seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen. 
Lähetysvintti ma 12.10. klo 
12 Lähetysvintillä.
Omaishoitajaryh-
mä ma 12.10. 
klo 13.30 seu-
rakuntatalol-
la. Omaishoi-
tajien ver-
taisryhmä ja 
samanaikai-
sesti toimin-
nallinen ryh-
mä muistisairaille.  
Lisätietoja diakonissa 
Sinikka.
Perhekerho ti 13.10. klo 10 
Kirjastolla, satuhetki.
Jussilan porinat ti 13.10. klo 
13. Mukana diakonissa Sinik-
ka.
Perhekerho ke 14.10 klo 
9.30–11 Tupoksen Vanamos-
sa 14.10. Yhdessäoloa.

Hyvät tyypit parisuhteessa – 
parisuhde-enneagrammin jatkokurssi
14.–15.11. Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Kertausosio 13.11.
Syvempää ymmärrystä, iloa ja tasapainoa suhteeseen.
Ohjelma sisältää alustuksia erilaisista paridynamiikoista 
ja avartumisen mahdollisuuksista, ryhmä- ja parityötä se-
kä suurryhmätyöskentelyä. Kurssi on tarkoitettu perus-
kurssin käyneille, mutta voit tulla perjantai-iltana kertaa-
maan tai hakemaan perustiedot asiasta.
Perjantain kertaus 18–20, la 9.30–19, su 10 –15  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.10. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Seurakuntatapahtuma 
”Kristus kirkkauden toivo” 
9.–11.10. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Perjantai 9.10.  
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Lauantai 10.10.
klo 14.30 Raamattutunti “Kolmiyhteinen ihminen”
klo 15.30 Kahvit
klo 16 Raamattutunti ”Henki”
klo 18 Kristus kirkkauden toivo -ilta
Lastenhoito järjestetty lauantaina kirkon 
monitoimitilassa klo 14.30–20
Sunnuntai 11.10.
klo 10 Messu, saarna Marko Huhtala
n. klo 11.45 Lähetä Meidät! 
Seurakuntatapahtuman päätöstilaisuus
 
Huom! la klo 12.30-13.30 Kauppakeskus Zeppelin 
(Matteus-aukio), mahdollisuus rupatella
seurakuntaväen kanssa
 
Mukana päivillä mm. Marko Huhtala, pastori ja Hengen
uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja, Päivi Olli-
kainen, pastori. Päivien juontajina Hilkka ja Keijo Kaik-
konen. Todistuspuheenvuorot Elisa Tuohimaa ja Minna 
Riihimäki. Musiikissa Sakari Heikkilä, Mikko Tuohimaa, 
Tuomas Keskitalo, Mikko Isomaa, Jukka Launonen, Iiro 
Komulainen ja ylistysryhmä Versot. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 14.10. klo 12 seura-
kuntatalolla. Vieraana piis-
pa Andrew Gulle Tansanian 

ystävyyshiippakun-
nasta.

Kuorot ke 
14.10. Klo 
17 Celes-
te kirkossa 
ja Tähdet 
srk-talolla, 

klo 18.30 Ai-
kuisten kuo-

ro kirkossa ja 
Kirkkolaulajat srk-

talolla.
Neulekahvila ke 14.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Voit 
tulla käsityön kanssa tai il-
man. 
Ystävärengas to 15.10. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla hartaudessa, mu-
kana diakonissa Marika 
Kamps.

Vanhustenviikko 4.–11.10.
Ke 7.10. klo 11–14  Vanhustenviikon juhla  
 seurakuntatalolla alkaa ruokailulla. 
 ”Elämän talo” puhe Pentti Kela ja Liisa Tölli.
To 8.10. klo 10–12 Valtakunnallinen ulkoilupäivä.
 Seurakuntatalon pihalla hauskasti 
 mölkkykisailua.

Partio: Päivystys Partiotoi-
mistossa ke 7.10. klo 14–16 
ja ke 14.10. klo 15–17. Seik-
kailijatytöt Liisanlinnassa Ke 
7.10. klo 18–20. Samovaa-
rit Partiokämpällä pe 9.10. 
klo 18. Tarpojat, samoajat 
ja vaeltajat Liisanlinnassa to 
15.10. klo 18–20.30. Retkikir-
jeet ja tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niit-
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 9.10. klo 
19 Oulun seudun nuortenil-
ta Kempeleen ry:llä. Su 11.10. 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 14 seu-
rat Limingan kirkossa sekä 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 
Ti 13.10. klo 18.30 rippikou-
lun kodinilta Tyrnävän ry:llä. 
To 15.10. klo 10.30 perheker-
ho ry:llä.

Lähetyspyhä 
sunnuntaina 11.10. klo 10
Messussa saarnaa piispa 
Andrew Gulle Tansanian 
ystävyyshiippakunnasta.
Messun jälkeen lounas 
seurakuntatalolla,
jossa mahdollisuus 
kysymyksiin ja 
keskusteluun piispa 
Gullen kanssa.
Tervetuloa!

Elisa Tu
o

h
im

aa

sentie 12. Seurakuntailta su 
11.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.10. klo 

Ruokapankki
tiistaisin klo 17–19 Kirkonkylän seurakuntakodilla (Tiilitie 
1) ja Asukastuvalla (Honkasentie 11). Ruokakasseja jae-
taan vähävaraisille. Järj. Kempeleen seurakunta ja MLL

19, Peuransarvi 10, Tyrnä-
vä.  Seurat su 11.10. klo 16 
ry:llä. Rippikoulun kodinilta 
ti 13.10. klo 18.30 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Juhlajumalanpalvelus su 
11.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro. Jumalanpal-
veluksella aloitetaan Kes-
kustan kunnallisjärjestön 
60-vuotisjuhla. 
Tuomasmessu su 11.10. 
klo 18 seurakuntatalossa. 
Toimittaa Esko Eho, saar-
naa Tarja Pyy, kanttorina 
Ossi Kajava, kirkkokuoro. 
Päivärippikoululaiset osal-
listuvat messuun.

volainen.
Vanhusten viikon juhla to 
8.10. klo 12 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa.
Iltakirkko to 8.10. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Aikuisten raamattupiiri su 
11.10. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 12.10. 
klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi. Jos tarvit-
set kyytiä rukoushuo-
neelle, soita Anjal-
le, p. 040 5629 
131.
Laitasaaren 
seurakuntapiiri 
ti 13.10. klo 12 ru-
koushuoneella, Si-
mo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoolli-
nen ti 13.10. klo 13 Muhoksen 
palvelukodissa, Jouni Heikki-
nen.
Siioninvirsiseurat ti 13.10. 
klo 18 seurakuntatalossa. 
Puhujina Matti Nuorala, Sau-
li Typpö ja Jouni Heikkinen.

Messu su 11.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Hartaus ja kodin siunaami-
nen ke 7.10. klo 13.30 Laurin-
kodissa ja klo 14 Matinkodis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ke 7.10. klo 15 Ran-
takodissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-

Raamattu- ja tuumailupiiri 
eli RaaTuu ke 7.10. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla Leila 
Ikosen johdolla.
Hartaus pe 9.10. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Män-
tyrinteellä.
Ehtoollisharta-
us ma 12.10. klo 
14 Kotolassa.
Temmeksen 
kappelineu-
voston kokous 
ma 12.10. klo 18 
Temmeksen srk-ta-
lolla.
Keskustelu- ja raamattuil-
ta ti 13.10. klo 18–19.30 Tyr-
nävän kirkon sakastissa. ”Sa-
kastissa puhutaan… pakolai-
sista”, mukana Päivi Liiti. Tu-
le mukaan iltaan keskustele-
maan tai kuuntelemaan!
Hautausmaan siivoustal-
koot ke 14.10. klo 10 Tyrnä-
vällä ja ti 20.10. klo 10 Tem-
meksellä.

Hartaus ke 14.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Keskiviikkoisin klo 
17 lapsikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa. Ke 
7.10. klo 10.30 päiväkuoro 
srk-talossa.  
Lapset / perheet: Perheker-

hot ti klo 9.30–11.30 srk-
talossa ja klo 12.30–

14.30 Päivärin-
teen srk-salissa 
sekä to klo 10–
12 Laitasaaren 
rukoushuoneel-
la. Perjantaisin 

klo 9 perheker-
ho Kylmälänkylän 

kappelissa, yhteyshen-
kilönä Mirka Lepistö, p. 045 
8887 071. 
Nuoret / rippikoulut: Päi-
värippikoulun oppitunnit la 
10.10. klo 10–15 seurakunta-
talossa. Päivään sisältyy vä-
lipala. Ryhmä osallistuu su 

Vanhusten 
viikon juhla 

to 8.10. klo 12 
Koivu ja tähti 

-kulttuuri-
keskuksessa.

Kastettu: Elma-Hertta 
Anneli Kinnunen, Oliver 
Alexander Korkala, 
Joose Tuomas Lehtoaho, 
Eeli Onni Artturi 
Mällinen, Milja Eeva 
Inkeri Siltakoski, Saaga 
Beata Spets, Elli Inari 
Helli Kokko (Oulunsalo)
Vihitty: Risto-Matti 
Puominen ja Riikka Julia 
Louhisalmi, Matti Joonas 
Artturi Mällinen ja Tiia 
Katriina Kehusmaa
Kuollut: Toini Annikki 
Ojajärvi s. Uitto 85

Hartaus ke 14.10. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Siioninvirsiseu-
rat to 15.10. klo 
18 Temmeksellä, 
Aino Junttilalla 

Puolukkatie 5 B.
Elintarvikkeiden 

jako ja puurotarjoilu 
tyrnäväläisille vähävaraisille 
maanantaisin klo 8.30–9.30 
Pömilässä. Elintarvikkeita 
jaetaan niin kauan kuin kas-
seja riittää.

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Seurojentalolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 11.10. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja leiriseurat 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.10. klo 19 
Peuransarvi 10. Seurat su 
11.10. klo 16 ry:llä. Rippi-
koulun kodinilta ti 13.10. klo 
18.30 ry:llä.

Vanhustenviikon juhla 
torstaina 8.10. klo 13–15 
Tyrnävän Rauhanyhdistyksellä
Tiedossa mukavaa ohjelmaa 
ja täytekakkukahvit. 
Arpajaiset, 1 € / arpa.
Järjestää: Tyrnävän kunta 
ja seurakunta, Lakeuden 
Palveluyhdistys ry. ja Villa Tyrni

Seurakunnalla 
on uudet kotisivut. 

Käy tutustumassa 
osoitteessa 

www.tyrnavan-
seurakunta.fi

11.10. klo 18 tuomasmessuun 
seurakuntatalossa. Yökahvi-
la.  Valopilikku la 10.10. klo 
19 Nuokkarilla. Rippikoulu-
laiset saavat yhden merkin-
nän rippikoulukorttiin har-
tauden jälkeen n. klo 21.15.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Ompeluseurat 
ma 12.10. klo 18. Seurakunta-
piiri ti 13.10. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 8.10. klo 18.30 raa-
mattupiiri ry:llä. Klo 18.30 
rippikoulun kodinilta Ylikii-
mingin ry:llä. Pe 9.10. klo 19 

nuortenilta ry:llä. La 10.10. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk Romppainen 
ja 7.–8.-lk Lehto. Su 11.10. klo 
13 ruokailu ja klo 14 seurat 
ry:llä. Ma 12.10. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 8.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta Ylikii-
mingin ry:llä. Pe 9.10. klo 19 
nuortenilta Muhoksen ry:llä. 
La 10.10. klo 10 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 raamattuluo-
kat: pienet Räisänen ja isot 
Lehto. Su 11.10. klo 13 ruo-
kailu ja klo 14 seurat Muhok-
sen ry:llä. 

Kastettu: 
Saara Vilhelmiina 
Ahtiainen,
Valtteri Johan Tapio 
Pihlajaniemi, 
Jooa Aukusti Puroila 
Kuollut: Erkki Olavi 
Karppinen 83

Tyrnävän seurakunta järjestää

SURURYHMÄN
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 
ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä torstaina alkaen 5.11.
Kellonaika pyritään sopimaan kaikille 
ryhmäläisille sopivaksi.
Vetäjinä toimivat vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen ja diakoni Riitta Pesonen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
21.10. mennessä Riitalle, p. 044 7372 630.

Matka Maata näkyvissä 
-festareille 
13.–14.11. Turkuun

Euroopan suurin kristillinen nuorten 
viikonlopputapahtuma! Osallistu huikeille gospel 

-festareille! Retki tehdään yhdessä Iin seurakunnan 
nuorten kanssa. Osallistumismaksu 60 € 

(sis. matkat, koulumajoituksen, pääsylipun ja 
ruokailut festarialueella, sekä yhden ruokailun 

meno- ja paluumatkalla).

Sitovat ilmoittautumiset 25.10. mennessä: 
johanna.rantala@evl.fi tai p. 044 7372 632. 

Ilmoita samalla ruoka-aineallergiat, 
erityisruokavaliot, yhteystietosi ja 

huoltajan yhteystiedot.
Ilmoittautumisen päätyttyä saat kotiin retkikirjeen, 

josta löytyy tietoa yhteisistä pelisäännöistä 
ja aikataulusta. Huomioithan sen, että retkelle 

lähdetään jo varhain perjantaiaamulla ja 
paluu on TODELLA myöhään sunnuntaina! 

Lisätietoja Jossulta.

Hautausmaan syksyiset siivoustalkoot 
maanantaina 12.10. klo 9–15.  

Klo 12 hautausmaahartaus muualle haudattujen 
muistomerkillä.

Kahvi- ja sämpylätarjoilu talkoon ajan!
Talkoolaiset, huomioittehan jätteiden lajittelun 

hautausmaalla:  Polttokelpoinen jäte: Harmaa jäteastia 
Muovijäte: Laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen

Metalli: Ruskea jäteastia 
Maatuva jäte jätetään astioiden viereen maahan.
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Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita.

Der Spiegel. Maailman paras aikakauslehti. Monta 
senttiä paksu jötikkä, jonka näkeminen Oulun yli-
opiston kirjaston lehtisalissa innoittaa minua. Ha-

luaisin lukea tuon saksalaisen laatutuotteen, mutta kie-
litaitoni ei vielä riitä.

Opiskelin lukiossa saksaa, mutta lyhyestä kurssista ei 
jäänyt paljoakaan päähän. Sittemmin olen käynyt pika-
kurssin jos toisenkin, mutta jatkuvuutta opiskelussani 
ei ole ollut.

Paitsi ehkä nyt: Aloitin Ou-
lu-opistossa kurssin, joka on 
toivottavasti alku pitkälle mat-
kalle kohti sujuvaa saksan kie-
len taitoa. Olen laskenut, et-
tä eläkeikään mennessä ehdin 
opiskella miltei 12 vuotta.

Eläkkeellä voin sitten mat-
kustella saksankielisessä maailmassa, jos Luoja vain suo. 
Ja lukea Der Spiegeliä niin paljon kuin vain jaksan.

Tänä syksynä olen iloinen kummityttäreni puolesta, 
sillä hän pääsi opiskelemaan Jyväskylään erityispe-
dagogiikkaa. Yliopiston ovet aukesivat lahjakkaal-

le nuorelle ensimmäisellä yrittämällä.
Kummityttäreni asuu neljän huoneen asunnossa kah-

den lukioaikaisen kaverinsa kanssa. Tuntuu hienolta aja-
tella, että tyttö pääsee itsenäistymään tutussa ja turval-
lisessa seurassa.

Olen kehottamalla kehottanut kummityttöni liitty-
mään muiden fuksien seuraan, sillä yhdessä voi helpom-
min pohtia opiskelun tuomia ahdistuksia ja pulmatilan-
teita.

Painotin pitkässä puhelinkeskustelussa, että aivan 
alussa ei kannata upota liikaa opiskelun syövereihin, 
vaan riennoille pitää jättää sijansa. Juhlia ei kannata jät-
tää väliin, kunhan vain ei juo liikaa viinaa.

Olen syvästi jumalinen mies ja käyn jumalanpal-
veluksessa keskellä viikkoakin. Nimittäin Tuiran 
kirkossa keskiviikkoiltaisin.

Olen oppinut tuntemaan joitakin vakiokävijöitä ja 
moikkaan heitä sopivalla hetkellä. Jostain 
syystä se tuntuu minusta tärkeältä.

Messussa on parasta se, että se 
virittää minut yöpuulle. Sen tekee 
varsinkin messun viimeinen vir-
si, joka yleensä kertoo lähesty-
västä yöstä ja pyytää sille siu-
nausta.

Virsi on minulle niin tär-
keä, että luen sen sanat jo ju-
malanpalveluksen alkuvai-
heessa.

PEKKA HELIN

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa keskiviikkoisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Eläkeikään 
mennessä 
ehdin opiskella 
miltei 
12 vuotta.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

Palautetta

• Lämmin kiitos Piippolan 
kappelineuvostolle, joka pe-
si syyskuun lopussa kirkko-
puiston sankaripaaden.

Muistomerkki oli vuosien 
saatossa tummunut ja huo-
no kunto aiheutti jo monelle 
piippolalaiselle pahaa mieltä. 
Puhdistustarve on ollut esil-
lä aikaisemminkin, mutta 
vihdoin löytyi ihmisiä, jotka 
ryhtyivät tuumasta toimeen.

Nyt kun sankaripaasi on 
pesty, tuntuu, että annam-
me jälleen isänmaan puoles-
ta taistelleille sen arvostuksen 
ja kunnioituksen, joka heille 
kuuluu.

Minua liikutti kappelineu-
voston hyvä työ.

Kiitos vielä kerran.

Yksi piippolalainen

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Oulun seurakunnat ovat 
perustamassa henkisen 
tuen ryhmää turvapai-
kanhakijoiden kanssa 

työskenteleville vapaaehtoisille. 
– Ryhmä on pian valmis aloit-

tamaan ja toimimaan tarpeen 
mukaan, seurakuntien kansain-
välisen työn pastori Terttu Laak-
sonen sanoo.

– Oulun seurakunnilla on 
ammattitaitoista henkilökuntaa 
ja monella työntekijällä on työn-
ohjaajakoulutus. Seurakunnalla 
on myös halua vastata henkisen 
tuen tarpeisiin.

Toive purkuryhmästä esitet-
tiin viime viikolla Oulun vas-
taanottokeskusten tukiyhdistyk-
sen Facebook-sivulla. Haaste tu-
en järjestämisestä heitettiin seu-
rakunnalle.

Turvapaikanhakijoiden aut-
tamistyössä mukana oleva Tui-
ran seurakunnan pastori Hele-
na Paalanne pitää henkisen tuen 
tarvetta selvänä tässä vaiheessa, 
kun vapaaehtoiset ovat työsken-

nelleet turvapaikanhakijoiden 
hyväksi jo useita viikkoja.

– Kun kaikesta on pula ei-
kä mikään tule valmiiksi, syn-
tyy riittämättömyyden tunnet-
ta. Vaikka paiskisi töitä joka päi-
vä ympäri vuorokauden, tulee ko-
ko ajan uusia kysymyksiä ratkot-
tavaksi. 

– Myös traumaattisten elä-
mäntarinoiden kuuleminen voi 

synnyttää sijaistraumatisoitu-
mista tai myötätuntouupumusta.

Paalanne tietää, että moni va-
paaehtoinen joutuu puolustele-
maan tekemisiään jopa ystävil-
leen tai lähimmilleen. Mieli voi 
kuormittua, kun ympärillä ei rii-
tä ymmärrystä sille, että joku ha-
luaa auttaa turvapaikanhakijoita.

– Moni joutuu tahtomattaan 
poliittisen keskustelun pyörtei-
siin, vaikka pohjimmiltaan kyse 
on vain yhdestä asiasta: lähim-
mäistä pitää auttaa.

Paalanne toteaa, että keskus-
teleminen ja kokemusten jaka-
minen toisten kanssa auttaa jak-
samaan vapaaehtoistoiminnassa. 

– On tärkeää, että saman asi-
an äärellä olevat ihmiset pitävät 
toisissaan yllä iloa, valoa ja rak-
kauden kipinää. Päivittäin todis-
tamme vapaaehtoistyössä pieniä 
ihmeitä siitä, kuinka oikealla het-
kellä oikea ihminen tulee paikalle 
ja tarjoaa oikeanlaista apua.

RIITTA HIRVONEN

Seurakunnat ryhtyvät tarjoamaan 
tukea vapaaehtoisille

Kun kaikesta on pula 
eikä mikään tule 
valmiiksi, syntyy 
riittämättömyyden 
tunnetta. Vaikka 
paiskisi töitä joka päivä 
ympäri vuorokauden, 
tulee koko ajan 
uusia kysymyksiä 
ratkottavaksi. 

Helena Paalanne

Tilaa Rauhan 
Tervehdys 
lahjaksi!
Jos ystävälläsi tai sukulaisel-
lasi on mainosjakelukielto, 
mutta hän haluaisi lukea Rau-
han Tervehdyksen, lehden voi 
tilata myös lahjaksi. Vuositi-
lauksen hinta on arvonlisä-
veron kanssa 35,20 euroa. Ti-
laaminen onnistuu soittamal-
la numeroon 044 5626 450 tai 
laittamalla sähköpostia toi-
mitus@rauhantervehdys.fi.

A
rkisto


