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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirpeät 
syysaamut ovat 
jokaisen oikeus

Oulu ehkäisee häätöjä antamalla 
asumiseen ohjausta

Asumisen 
taidoissa on 

toivomisen varaa

Oulussa asunnottomuus 
on paljon pienempi on-
gelma kuin Suomen 
muissa suurissa kau-

pungeissa. 
– Kenttätien palvelukeskuk-

seen päätyvistä asunnottomista 
70 prosentille on löydetty asunto 
ja he ovat lisäksi pystyneet asun-
tonsa myös pitämään, iloitsevat 
palveluesimies Heikki Haapapu-
ro sekä tuki- ja kriisiasunto-oh-
jaaja Harri Annola. 

– Tämä on kova prosentti, kun 
puhutaan vaikeasti asutettavista 
ihmisistä, joista osa on saattanut 
olla vailla asuntoa vuoden tai yli-
kin, Haapapuro sanoo.

Oulussa vähäiseen asunnot-
tomien määrään on Annolan ja 
Haapapuron mukaan vaikutta-
nut viranomaisten hyvä yhteis-
työ sekä PAAVO-ohjelma. 

Vuoden lopussa päättyvä pit-
käaikaisasuinnottomuuden vä-

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

hentämisohjelma on kohdennet-
tu juuri vaikeimmin asutettaviin, 
esimerkiksi useita häätöjä saanei-
siin ihmisiin.

Monelta puuttuvat
asumisen perustaidot
Kaupungin ylläpitämässä Kent-
tätien palvelukeskuksessa on täl-
lä hetkellä väljää: 46-paikkaises-
sa talossa on kirjoilla 28 asunno-
tonta.

Annolan ja Haapapuron mu-
kaan asunnottomuus ei Oulus-
sa johdu asuntopulasta, vuokra-
asuntoja on tarjolla riittävästi. 

Ennemminkin on kyse siitä, 
että ihmisiltä itseltään puuttuu 
asumisen perustaitoja. 

Päihde- tai mielenterveyson-
gelmat voivat olla syy asunnotto-
muuteen, mutta yhä yleisempää 
on, että ilman asuntoa jää ihmi-
nen, jolla ei ole kykyä noudattaa 
yhteisiä pelisääntöjä. 

– Esimerkiksi työttömäk-
si jäävän vuorokausirytmi kään-
tyy helposti päinvastaiseksi kuin 
useimmilla työssä käyvillä. 

– Kun nukutaan päivät ja val-
votaan yöt ja toisten huomioon 
ottamisen taito puuttuu, syn-
tyy herkästi yhteentörmäyksiä 
kerrostalon muiden asukkaiden 
kanssa, tietää Annola.

Kun epäsosiaalinen käytös tai 
vuokrarästit vievät yhden asun-
non alta, asumisongelmainen 
siirtyy asumaan toisaalle, kunnes 
edessä on uusi häätö. Asumishis-
toria vaikeuttaa seuraavan asun-
non löytämistä.

Tarvittaessa neuvotaan
vaikka imurointia
Kenttätien palvelukeskuksen ta-
voitteena on järjestää asunnotto-
malle inhimillinen perusasumi-
nen sekä luoda edellytyksiä nor-
maaliin elämään ja asumiseen.

Viime viikolla syksyinen luonto näyttäytyi par-

haimmillaan. Oli kirpeitä aamuja, aurinkoisia 

päiviä, ruskan värejä. 

Meillä on omassa elinympäristössämme vielä pal-

jon puhdasta luontoa. Mutta tiedämme varsin hyvin, 

ettei koko maapallomme tila ole yhtä ruusuinen. 

Kasvi- ja eläinlajeja kuolee sukupuuttoon, sade-

metsät hupenevat, laajoja alueita aavikoituu, jääti-

köt ja ikirouta sulavat. Ihmisen toiminta aiheuttaa 

monenlaisia luonnonkatastrofeja. 

Luonnon pahoinvointi on maailmanlaajuinen 

ongelma. Se koskettaa kaikkia tavalla tai toisella. 

Kirkkohallitus perusti 15 vuotta sitten ympäris-

tödiplomin, jolla seurakuntia ohjataan ja kannuste-

taan kestävään kehitykseen ympäristöasioissa. 

Diplomi on voimassa neljä vuotta kerrallaan. Täl-

lä hetkellä diplomi näyttäisi puuttuvan vielä aika 

monelta pohjoisen hiippakunnan seurakunnalta. 

Osalla seurakunnista se on päässyt jo vanhentumaan. 

Olisiko asialle tehtävissä jotain?

Ympäristöasioissa kirkolla on lähtökohtana Raa-

matun luomiskertomus. Ihminen sai siinä tehtä-

vän luoda kulttuuria. Hän voi muokata ja käyttää 

hyväkseen Jumalan luomaa 

materiaa – niin elotonta 

kuin elävääkin.

Samalla luomiskertomuk-

sessa on piirretty kulttuu-

rin harjoittamisen rajaviiva. 

Kun saamme viljellä, meidän tulee myös varjella. 

Maa on tarkoitettu työstettäväksi, ei ryöstettä-

väksi. Ihmisen vallan luonnossa tulisi olla lempeää 

ja suojelevaa vallankäyttöä.

Luontoarvot säilyvät vain tekemällä työtä niiden 

eteen. Suurin vastuu on niillä, joilla on eniten valtaa. 

Mutta jokaisen kansalaisen vastuuta luonnon 

hyvinvoinnista ei pidä vähätellä. Meidän valinnoil-

lamme ja elämäntavoillamme on merkitystä. 

Tulevilla sukupolvilla on oikeus astua puhtaas-

sa luonnossa kirpeään syys-

aamuun ja voimaantua siel-

lä samalla tavoin kuin me 

voimme nyt tehdä. 

Maa on 
tarkoitettu 
työstettäväksi, 
ei ryöstettäväksi.
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Vähemmästäkin 
ahistaa.

Rakkaus vaatii rohkeutta
Kolumni

Pakolaiskysymys. Samaa 
sukupuolta olevien avio-
oikeus. Sodat. Nälänhä-
tä. Hengellinen väkivalta. 

Siinä asioita ja kysymyksiä, joi-
den keskellä elämämme ja jois-
ta luemme. 

Vähemmästäkin ahistaa. Ja 
vähemmästäkin alkaa kysellä, 
mitä tai miten pitäisi mistäkin 
asiasta ajatella. 

Vähän aikaa sitten kuulin 
lauseen, joka on jäänyt soimaan 
mielessäni: ”Rakkaus vaatii roh-
keutta.”

Mutta ”rakkaus on vaikia 
asia”, kuten laulaa eteläpohja-

lainen pelimanniyhtye. 
Rakkaus on vaikia asia kai-

kille, olipa kristitty tai ei. Vaikia 
asia varsinkin silloin, kun pitäi-
si rakastaa erilaisia, muukalai-
sia, toisin ajattelevia ja eläviä ih-
misiä. 

Jotta voisi rakastaa, pitäisi 
voittaa oma pelko, omat ennak-
koluulot tai itsessä kytevä katke-
ruus, viha ja pahuus. Nämä asu-
vat meissä kaikissa. 

Ongelma ei kuitenkaan ole se, 
että meissä kaikissa on kesken-
eräisyyksiä. Ongelma syntyy sil-
loin, kun niitä ei tunnista itses-
sään. 

Silloin pelko, pahuus tai kat-
keruus meissä saattavat vyöry-
tä hallitsemattomasti tuhoa teh-
den.

Kristuksessa meillä on Ju-
malan rakkauden kuva. Siinä 
näemme rohkean rakkauden, 
joka jättää kaiken rakkauden 
varaan. 

Jeesus ei lakkaa rakasta-
masta, vaikka hänen rakkaut-

taan pilkattaisiin, hylättäisiin 
ja ylenkatsottaisiin: ”Isä, anna 
heille anteeksi.” 

Kuten Martti Lindqvist kir-
joitti kirjassaan Pieni kirja rak-
kaudesta: ”Anteeksiantava rak-
kaus tekee kohteestaan arvok-
kaan. Kristinuskosta ei jäisi mi-
tään jäljelle, jos siitä poistettai-
siin armon ajatus. Kaikki on ar-
moa.” 

Raamattu ei syyttä kutsu 
rakkautta suurimmaksi ja ar-
vokkaimmaksi armolahjaksi. 
Jumala on rakkaus – ja rakkau-
dessa Jumala on läsnä. 

Rakasta siis rohkeasti. 

Työntekijät selvittelevät yhdes-
sä asunnottoman kanssa solmuun 
menneitä asioista muun muassa 
vuokranantajan ja ulosottoviran-
omaisen kanssa. 

– Olemme apuna ja tukena lo-
makkeiden täyttämisessä. Vuok-
ra-asuntohakemuskin voidaan 
jättää yhdessä. Tämä on ihan 
konkreettista vierellä kulkemista, 
Haapapuro ja Annola kuvailevat.

Asiakkaalle saatetaan kädestä 
pitäen näyttää, kuinka pölynimu-
ri toimii, kuinka tehdään perus-
ruokaa tai kuinka pestään pyyk-
kiä. 

– Tällaiset elämisen perusasiat 
voivat olla aivan hukassa varsin-
kin nuorilta, joilla nämä asiat on 

M inna Ko l i s t a ja

Tuiran kirkon ovet ovat avoin-
na 17.–18.10. läpi yön. Kirk-
koon pääsee lauantaina kello 
18 alkaen hiljentymään, käy-

mään tai halutessaan vaikka nukku-
maan yöksi kirkonpenkille.

Kirkolla tarjotaan keittoillallinen 
kello 20. Tasatunnein kirkossa pide-
tään pieni raamatunlukuhetki ja puolen yön ai-
kaan vietetään kompletorio, rukoushetki päivän 
päättyessä.

Sunnuntaiaamuna tarjotaan puuroaamiainen 
kello 8, kello 10 vietetään messua. Mikäli keittoa 
jää edelliseltä illalta, se jaetaan messun jälkeen. 

Asunnottomien yötä vietetään 
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vas-
taisena päivänä eri puolilla Suomea. 
Oulussa asunnottomien yön pääta-
pahtumaa vietetään 17.10 kello 18–24 
Rotuaarilla. Oulun päihdetyön yh-
teistyöverkoston voimin sinne pysty-
tetään teltta, josta jaetaan lämmikettä 

tuhannelle ensimmäiselle sekä tietoa kaikille pai-
kalle saapuville. Myös Oulun seurakunnan työn-
tekijöitä on mukana tapahtuman järjestämisessä.

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste kerää 
17.10. Rotuaarilla aikuisten villasukkia ja lapasia 
muun muassa päihdepalveluiden asiakkaille.

Tuiran kirkko auki Asunnottomien yönä

VESA ÄÄRELÄ
Kirjoittaja on Kempeleen 

seurakunnan kappalainen

aina huolehtinut äiti – tai lasten-
koti, Annola sanoo. 

– Asumisen malli omaksutaan 
kotoa, Haapapuro jatkaa.

Yksi merkittävä asunnottomi-
en joukko ovat huumeita käyttä-
vät nuoret aikuiset. 

– He asuvat usein kimppakäm-
pissä. Kun asunnossa vuokralla 
oleva saa häädön, koditta voi jää-
dä kerralla kymmenen ihmistä.

Huumenuorille pitäisi Anno-
lan mukaan pystyä tarjoamaan 
kokonaisvaltaisempaa apua. 

– Tällä hetkellä heille on vain 
ylläpitävää hoitoa: ruokaa ja kat-
to pään päälle.

MINNA KOLISTAJA

Jos asumisen perustaitoja ei ole kotona opittu, on joskus neuvottava esimerkiksi miten imuroidaan tai laitetaan ruokaa, kertovat tuki- ja kriisiasunto-ohjaaja Harri Annola ja palveluesimies Heikki Haapapuro Kenttätien 
palvelukeskuksesta. 

Asunnottomien 
yötä vietetään 
YK:n köyhyyden 
ja syrjäytymisen 
vastaisena päivänä.
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Muut mediat

MONISSA MIELENTERVEYDEN 
hoitopaikoissa on periaate, ettei uskonnosta 
puhuta, tai sitten hoitohenkilökunta saattaa 
käsitellä uskonnollisella kielellä oirehtivia 
potilaita silkkihanskoin.
– Uskonto on yhä useammalle 
hoitohenkilökuntaan kuuluvalle vieras 
elämänalue, johon on vaikea puuttua. 
Uskonnon- ja ajatuksen vapautta 
kunnioitettaessa ajatellaan, että jokainen 
pitäköön haitallisetkin uskomuksensa.
Stenlund on toista mieltä: myös 
uskonnollisista kysymyksistä on voitava 
keskustella, ja uskonnollisista harhoista ja 
harhaluuloista pitää pyrkiä hoidossa eroon.

Helsingin Sanomat haastatteli 8. lokakuuta 
tutkija Mari Stenlundia

Monet vanhukset arkai-
levat tulla ehtoollisel-
le, sillä he pelkäävät, 
että viini läikkyy pi-

karista käsien tärinän vuoksi. 
Pelkoon ei ole aihetta, sillä vii-

nin ja leivän voi saada myös suo-
raan suuhunsa. Tätä haluaa pai-
nottaa Oulujoen seurakunnan 
pappi Pentti Kortesluoma.

Kun Kortesluoma aloitti uran-
sa pappina 1970-luvun puolivälis-
sä, tapana oli jakaa ehtoollisleipä 
suoraan seurakuntalaisen suuhun 
ja viini jaettiin yhteismaljasta.

Vähitellen erillispikarit yleis-
tyivät: viininjakaja vei pikarin 
seurakuntalaisen huulille ja kaa-
toi suuhun. 

Jossakin vaiheessa yleistyi käy-
täntö, jossa ihmiset ottavat pika-
rin omaan käteensä.

Kortesluoman mukaan yhä 

edelleen on seurakuntalaisia, jot-
ka pitävät kädet ristissä ja avaavat 
suunsa, mikä on merkki ehtoolli-
sen jakajille siitä, että vieras ei ha-
lua ottaa leipää tai pikaria omaan 

käteensä.
– Tämä on hyväksyttävä tapa, 

Kortesluoma sanoo.
Kirkkovieraat, joilla on liikku-

misen kanssa ongelmia, saattavat 

Riskinotot ku uluvat 
jumalanpalve lukseen
Papin virhettä voi seurata kirkko kansan aplodit,  
hiippakuntasihteeri Kai Jantunen  tietää 

Juju ei Jantusen mukaan ole 
palveluksen kaavassa vaan sen si-
sällössä – ennen kaikkea yhdessä 
elämisessä. Jumalanpalvelusta ei 
toimiteta vaan eletään. 

Työntekijätkin ovat seurakun-
talaisia. Inhimillisessä jumalan-
palveluksessa ei voi olla asetel-
maa, jossa jotkut toimittavat toi-
sille jumalanpalveluksen.

Jantunen käyttää sanaa vuoro-
vaikutus, joka on hänen mukaan-
sa palveluksen A ja O.

– Jumalanpalvelukseen kuu-
luu sydämen avaaminen. Jos eleet 
kertovat itsensä avaamisesta, vuo-
rovaikutus on syntynyt. 

– Kyse on läsnäolosta ja koh-

Kai Jantunen ei pelkäisi virheiden 
sattumista jumalanpalveluksissa.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve s a R a n t a

Hiippakuntasihteeri Kai 
Jantunen haaveilee in-
himillisestä jumalan-
palveluksesta. Sellaises-

ta, jonka hän koki Punkaharjul-
la parisen viikkoa sitten.  

Messussa Jantuselle tuli vahva 
tunne, että hän kuului joukkoon.

– Minut otti kirkon ovella vas-
taan noin 10-vuotias poika, joka 
toivotti ihmiset tervetulleeksi ju-
malanpalvelukseen. Käteltiin ja 
kohdattiin.  Paikalla oli kasteper-
he ja  tuore seurakuntalainen esi-
teltiin kirkkoväelle: meillä on uu-
si veli Kristuksessa. Hänet oli kas-
tettu toissa päivänä.

– Saarna ja esirukous olivat 
kiinni juuri senhetkisessä elä-
mässä. Se oli arjen elämää, Jan-
tunen kiittelee.

 
Jumalanpalvelus
eletään, ei toimiteta
Lapuan hiippakunnassa työsken-
televä Juntunen puhui viime vii-
kolla Oulun hiippakunnan jär-
jestämillä kirkkomusiikkipäivil-
lä inhimillisestä jumalanpalve-
luksesta. 

Jantunen määrittelee inhimil-
lisen jumalanpalveluksen sellai-
seksi, jossa on mukana arki. 

Siinä seurakuntalaiset osallis-
tuvat eri tehtäviin, kuten esiruko-
ukseen, jonka aiheet nousevat ar-
jen elämästä. 

– Asian voisi ilmaista myös to-
teamalla, että jumalanpalvelus 
hengittää arjessa. 

 L a p ua n h i i p p a ku n t a

K
irko

n ku
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an
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Kädet saavat täristä ehto ollisella
Arki on mukana inhimillisessä jumalanpalveluksessa, määrittelee Kai Jantunen.
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Ihmisiä

Urkurin urakka huipentuu

Diplomiurkuri Christian Ahlskogin yli vuoden kes-
tänyt urakka päättyy ensi lauantaina. Silloin hän 
pitää 19. Bach-konserttinsa. 

Pitkässä konserttisarjassa parasta on päästä tar-
joamaan kuuntelijoille mahdollisuus kuulla koko tuotanto. 
Sellaisesta hänellä itsellään on kokemusta lapsuusvuosilta.

– Nuorena poikana kävin kuuntelemassa Bachin tuotan-
toa, kun Kokkolan seudulla oli sellainen konserttisarja. Se 
sytytti halun tehdä vastaavaa itse.

 Ahlskog muistelee aloittaneensa urkujensoiton 7–8-vuo-
tiaana. Verenperintöäkin löytyy, sillä isä toimi kanttorina. 
Ahlskog on aiemminkin pitänyt konserttisarjoja, joissa hän 
keskittyy yhden säveltäjän tuotantoon. Hän on käynyt läpi 
muun muassa Franckin, Mendelssohnin, Lisztin ja Schu-
mannin tuotannot. 

– Bachin tuotanto on kaikista laajin, häneltä on säilynyt 
noin 300 urkuteosta, Ahlskog kertoo barokkityylin mes-
tarista. 

Pitkät konserttisarjat vaativat itsekuria. Oulun konser-
vatoriossa kirkkomusiikin ja urkujensoiton opettajana toi-
mivan Ahlskogin mukaan taustalla on ammatillinen into-
himo ja tahto syventyä. 

– Kun aina on ajanpuute, niin tulee helposti soitettua 
vain niitä tuttuja teoksia.

Säveltäjien tuotantoon perehtyminen auttaa myös ope-
tustyössä. Kotitehtävien on oltava mahdollisimman hen-
kilökohtaisia.

– Koetan valita oppilaille aina heille sopivia kappaleita. 
Sellaisia, joissa he kaipaavat lisätreeniä.

ELSI SALOVAARA

Johann Sebastian Bach: Die Kunst Der Fuge, BWV 1080 la 17.10. 
kello 18 Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Ohjelma 5 euroa.  

Elsi Salo
vaara

arkailla pyytää ehtoollista penk-
kiin. 

Seurakuntalainen voi kuiten-
kin ilmaista rohkeasti halun-
sa saada ehtoollinen paikalleen. 
Tämän voi kertoa kolehdin aika-
na suntiolle, joka vinkkaa tiedon 
eteenpäin ehtoollisen jakajille. 

Pyyntönsä voi kertoa myös ju-
malanpalveluksen toimittajille 
jo kirkkoon tullessa. Kortesluo-
man mukaan ehtoollisen viemi-
nen penkkiin ei ole mikään vai-
va, joten sitä voi pyytää vapaasti.

Riskinotot ku uluvat 
jumalanpalve lukseen
Papin virhettä voi seurata kirkko kansan aplodit,  
hiippakuntasihteeri Kai Jantunen  tietää 

Kenenkään ei ole kuitenkaan 
pakko tai edes syytä muuttaa käy-
täntöjään, jos vanha tapa toimia 
jumalanpalveluksessa sujuu pa-
remmin. 

Monet seurakuntalaisetkin pi-
täytyvät mieluummin tutussa ja 
turvallisessa messussa. 

Jantusen mukaan inhimillisen 
jumalanpalveluksen rakennusai-
neet ovat kirkossa jo olemassa.

– Kaikki on valmiina, sillä 
kirkkokäsikirjat on laadittu hy-
vin. Esimerkiksi jumalanpalve-
luksen kaavoissa on lukuisia hy-
viä ohjeita messun viettoon.  

– Niitä voitaisiin panna käyt-
töön, mutta eipä vaan panna. 
Luulen, että se johtuu työntekijöi-
den turvallisuushakuisuudesta.

PEKKA HELIN

Seurakunnan 
työntekijät ovat joko 
mahdollisuus tai este.  

Kai Jantunen

Millaista kirjallisuutta luet?Gallup
Kyselimme tiistaiaamuna Oulun keskustassa, 
millaista kirjallisuutta ihmiset lukevat. 
Miten tuttuja runot ovat heille?

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: ELSI SALOVAARA

En lue paljon kirjallisuutta. Va-
paa-aikana tulee tartuttua en-
nemmin ristikoihin ja sudokui-
hin. Etupäässä luen sanomalehtiä. 
Runoissa saattaa olla syvää sano-
maa. Runoista voi löytyä yhtä lail-
la syvällistä sanottavaa kuin esi-
merkiksi jumalanpalveluksesta.

Oili Tuorila
oululainen

Luen kirjoja laidasta laitaan, 
mutta tällä hetkellä runsaas-
ti ammattikirjallisuutta. Lu-
en mielelläni muun muassa elä-
mänkertoja itämaisesta kulttuu-
rista. Runoja luen vähän. Minä 
en taida osata lukea niitä. Proo-
sa on helpompaa.

Eevi Suvenaho
oululainen

Luen monenlaisia kirjoja – niin 
kotimaisten kuin ulkomaisten 
kirjailijoiden. Kun oma mieli on 
stressaantunut, silloin kirjojen 
lukeminen ei onnistu. Runoja ha-
luaisin lukea enemmän. Runokir-
joja ei tule luetuksi kannesta kan-
teen vaan tekstejä sieltä täältä. 

Markus Lampela
oululainen ja rovaniemeläinen

Ehtoollispöydässä ehtool-
lisaineet voi nauttia myös seis-
ten, jos polvistuminen tekee 
kipeää. 

Seisominen ei ole jumalan-
palveluksen toimittajille on-
gelma eikä sitä tarvitse erik-
seen selitellä tai ilmoittaa.

– Ei ole olemassa yhtä ja ai-
noaa tapaa vastaanottaa eh-
toollinen, Kortesluoma täh-
dentää.

Jos seurakuntalainen ei 
pääse vaivojensa vuoksi kirk-
koon, hän saa pyydettäessä 
kotiehtoollisen. Pappi voi tul-
la kotiin ja toinen mahdolli-
suus on, että diakoniatyönte-
kijä vie kotiin jumalanpalve-
luksen ehtoolliselta jäänyttä 
leipää ja viiniä. 

PEKKA HELIN

Ei ole olemassa 
yhtä ja ainoaa 
tapaa vastaanottaa 
ehtoollinen.

Pentti Kortesluoma

Christian Ahlskogin mukaan Bach ei ole helppo tapaus. – Hän oli mieli-
kuvituksellinen säveltäjä, joka rakensi kappaleita teoreettiselta pohjalta.

Papin ja kanttorin 
siunatut muistikatkot

 

Kai Jantunen kertoo erheestä, joka teki jumalanpalvelukses-
ta erityisen inhimillisen. Ehtoollisella oli vuorossa Herran 
rauhan toivotus. Kanttori antoi väärän alkumelodian, min-
kä hämäämänä Jantunen lauloi vuorolaulun väärin.

– Lauloin mitä sattui täysin nuotin vierestä. Tämän vuoksi kant-
torikin lauloi seurakunnan vastauksen väärin, Jantunen nauraa.

Herran siunaus meni kolme kertaa pieleen. Lopulta Jantunen te-
ki ristinmerkin ja sanoi lyhyesti ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen Amen”. 

Messun lopussa Jantunen totesi kirkkokansalle, että Jumala kyllä 
siunaa teitä, vaikka pappi ei Herran siunausta osannutkaan. 

Kanttori kommentoi, että Jumala siunaa myös kanttoria, joka ei 
osaa nuotteja. 

– Meidän mokamme ja itseironiamme toivat hyvän tuulen. Syn-
tyi naurunremakka ja yleisö intoutui aplodeihin.

taamisesta, vaikka sanakaan ei 
vaihdettaisi.

 
Jumalanpalveluksessa
pitää ottaa riskejä
Aloitteen inhimillisestä jumalan-
palveluksesta pitää Jantusen mu-
kaan tulla alhaalta päin, työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten asen-
nemuutoksesta. 

– Rakennettaisiin yhteisöjä, 
tietoisesti tehtäisiin jumalapalve-
luselämää, jossa toimitaan Kaik-
kivaltiaan edessä, Juntunen ke-
hottaa.

– Tällainen ei kuitenkaan syn-
ny käskyillä eikä ohjeistuksilla, 
vaan kaipauksesta ja tarpeesta.

Jantunen myöntää, että tarvi-
taan kipinä, joka sytyttää liekin.

– Siihen tarvitaan seurakun-
nan työntekijöitä. He ovat joko 
mahdollisuus tai este. 

Jumalanpalveluksessa pitää 
Jantusen mielestä ottaa riskejä.

– Riskinotto on itsensä likoon 
panemista ja itsensä kehittämistä. 
Ei voi oppia uutta, jos haluaa py-
syä omalla turvallisuusalueellaan. 
Työtä tehdään koko persoonalla, 
eikä vain sen jollakin osalla.

Jumalanpalvelusta on 
katsottava armollisin silmin
Epäonnistumisia messussa pitää 
katsoa armollisesti, sillä jos ju-
malanpalveluksessa ei saa epäon-
nistua, harva uskaltaa yrittää mi-
tään. Elämään kuuluu inhimilli-
syys virheineen. 

Kädet saavat täristä ehto ollisella
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den väliltä.
– Esimerkiksi Facebookin tun-

netuksi tekemällä peukuttamisel-
la on anglosaksisissa kulttuureis-
sa positiivinen merkitys, kun taas 
Kreikassa ja Italiassa sitä pidetään 
negatiivisena, Väisänen kertoo.

Länsimainen taide 
perustuu kristinuskoon
Symbolit pohjautuvat Väisäsen 
mukaan hyvin pitkälle kristilli-
seen perinteeseen.

– Osa symboleista perustuu 
mytologiaan, mutta sanoisin, et-
tä jos ei tunne kristillisyyttä, 80 
prosenttia maalauksista ja niiden 
symboliikasta jää ymmärtämättä.

Kristillisiä symboleja esiin-
tyy paljon maalauksissa, koska 
1800-luvulle saakka suurin tai-
teen tilaaja koko Euroopassa oli 
kirkko.

Suomessa kristillisiä symbo-
leja tunnetaan Väisäsen mukaan 
suhteellisen huonosti, vaikka kes-
keisimmät tunnusmerkit, kuten 
risti, ovat lähes kaikille tuttuja.

Etelä-Euroopan maihin verrat-
tuna Suomessa kristilliset symbo-
lit eivät ole yhtä näkyvillä arjessa, 
mikä voi vaikuttaa siihen, että ne 
tuntuvat ihmisille vierailta.

– Italiassa on ihan tavallista, 

Protestanttisissa maissa ku-
vien lukemisen taitoa ei 
juuri opeteta, ja siksi se 
onkin meillä lähes kadon-

nut. Sen sijaan katolisissa maissa 
kuvien lukemista opetetaan kou-
lussa ja siellä taito onkin parem-
min hallussa, sanoo symbolitut-
kija Liisa Väisänen.

Hän on vastikään julkaissut 
kirjan Mitä symbolit kertovat, jos-
sa käsitellään kuvataiteessa ylei-
sesti esiintyvää symboliikkaa.

Kirjan lähtökohtana on opet-
taa tavallisille ihmisille taideteos-
ten lukemista uudella tavalla. 

Maalauksiin on kätketty val-
tava määrä erilaisia merkityksiä 
symbolisen kuvakielen muodos-
sa. Maalaukset ovat olleet täyn-
nä viestejä oman aikansa ihmisil-
le, mutta myös nykyihminen voi 
suhteellisen helposti oppia luke-
maan niitä.

Taiteen lukemista voi oppia 
kuin vierasta kieltä. Kun opette-
lee ensiksi tunnistamaan vaikka 
yhden tai kaksi symbolia, taide-
museokäynneistä tulee aiempaa 
mielenkiintoisempia.

Vanhat symbolit 
uudessa käytössä
Väisäsen mukaan symboleiden 

hoja.
– Värit itsessään ovat jo sym-

boleja. Vihreä väri sallii ja punai-
nen kieltää, Väisänen selittää.

Symbolien tulkinnassa on 
jonkin verran kulttuurien väli-
siä eroja. 

Esimerkiksi väreistä musta on 
länsimaissa kuoleman väri, mut-
ta Aasiassa valkoinen yhdistetään 
kuolemaan.

Eroja symbolien tulkinnassa 
löytyy kuitenkin myös länsimai-

Nykypäivän 
viisikymppiset ovat 
olleet vähemmän 
tekemisissä 
kuvakielen kanssa 
kuin nykynuoret. 
Siksi heille kaikki 
asiat eivät aukea 
yhtä helposti kuin 
nuorille.

Liisa Väisänen

että sairaalassa tai poliisiasemal-
la on krusifiksi seinällä. Suomes-
sa kristilliset symbolit on totut-
tu näkemän vain kirkoissa ja vas-
taavissa tiloissa, Väisänen toteaa.

SANNA ALAVAIKKO

suhteen eletään nyt uuden tule-
misen aikaa. 

Kosketusnäyttöjen maailmas-
sa symbolit saavat uudenlaisen 
merkityksen, kun asiat löytyvät 
kuvakkeiden eivätkä sanojen ta-
kaa.

Myös yleisesti nyt eletään ku-
vakeskeisemmässä maailmassa 
kuin aiempina vuosikymmeninä.

Kuvakielen tulkinnassa on 
Väisäsen mukaan havaittavissa 
myös sukupolvieroja.

– Nykypäivän viisikymppiset 
ovat olleet vähemmän tekemisis-
sä kuvakielen kanssa kuin nyky-
nuoret. Siksi heille kaikki asiat ei-
vät aukea yhtä helposti kuin nuo-
rille, Väisänen sanoo.

Symbolit ovat nuorempien 
ikäluokkien keskuudessa tuttu-
ja myös tatuointien kautta. Niis-
sä kuvilla halutaan viestiä asioita, 
jotka eivät välttämättä heti aukea 
kaikille.

Arkisten symbolien 
pitkä historia
Uudessa käytössä olevilla symbo-
leillakin on usein pitkä historia, 
vaikka sitä ei heti tulekaan ajatel-
leeksi. Esimerkiksi puhelimesta 
tuttujen vihreän ja punaisen luu-
rin merkitykset ovat todella van-

Symbolit vetoavat ihmisiin 
 Symboleiden suhteen eletään nyt uuden tulemisen aikaa,    
 tutkija Liisa Väisänen sanoo 

Symbolit ovat osa meidän historiaamme ja kulttuuriamme, ja niitä ymmärtämällä esimerkiksi taideteokset aukeavat aivan uudella tavalla.  Tutkija Liisa Väisäsen mukaan symboleiden suhteen eletään nyt uuden 
tulemisen aikaa. Kosketusnäyttöjen maailmassa symbolit saavat uudenlaisen merkityksen.

Estetiikan tohtori, kirjallisuustieteen 
maisteri ja symbolitutkija Liisa Väisänen 
on toiminut oppaana taidemuseoissa 
ja törmäsi niissä työskennellessään 
siihen, että ihmiset kyselevät jatkuvasti 
taideteoksissa esiintyvistä symboleista.

Ku va t :  V i k t o r  Vasn e t s ov  T h e K n ig h t  a t  t h e  C r o s r o a d s ,  1878 .  W ik i p e d ia ,  P i xa b ay.

E sko J äms ä

Maalauksiin on kätketty valtava määrä erilaisia merkityksiä symbolisen kuvakielen 
muodossa. Maalaukset ovat olleet täynnä viestejä oman aikansa ihmisille, mutta myös 
nykyihminen voi suhteellisen helposti oppia lukemaan niitä.
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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

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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”Voiko vihollista rakastaa?” 
Alustaa Niilo Karjalainen 

Haastateltavana Jussi Lahtinen 
Todistus Johannes Wentin 

Musiikki Anna-Reetta Hyytinen, 
Markku Järvelä 

Juontavat Ulla ja Rauno Junttila 
Lapsille omaa ohjelmaa! 

TERVETULOA! 
 

Oulun seudun Uusheräys 
Koulukatu 41, 90100 OULU 

KOULUKATU 41 
RUKOUSHUONE 

Pohjoisen piispoilta 
vetoomus 
pakolaisten puolesta

Pohjoisen piispat vetosivat 
viime viikolla pakolais-
ten puolesta. 

Oulun piispa Sa-
muel Salmi, Oulun ortodoksi-
nen piispa metropoliitta Elia ja 
Ruotsin kirkon Luulajan piispa 
Hans Stiglund kehottavat kaik-
kia pohjoisen alueen asukkaita 
suhtautumaan pakolaisiin ystä-
vällisesti. 

– Samalla toivomme että 
kirkkojen, seurakuntien ja jär-
jestöjen käynnistämä avustus-
työ jatkuu. Kiitämme kaikkia 
niitä tahoja, jotka ovat myötä-
vaikuttaneet siihen, että pako-
laiset ovat saanet inhimillisen 
kohtelun, he toteavat julkaisus-
saan. 

Piispat rohkaisevat kaikkia 
kristittyjä rukoukseen kärsivän 
maailman ja ihmisten puolesta. 

– On vaikea käsittää suurta 
Eurooppaan kohdistuvaa pako-
laisten muuttoaaltoa ja sen suu-
ruutta 70 viime vuotena. Mil-
joonat ovat paenneet vainoja 
joko omassa maassaan tai pa-
enneet epätoivoisesti rajojen yli. 
Suurin osa heistä on jäänyt naa-

purimaihin, mutta noin mil-
joona on jatkanut matkaa tän-
ne Eurooppaan. Pakolaisten ti-
lanne vaikuttaa meidän kaikki-
en elämään.”

Lopuksi piispat muistuttavat 
Matteuksen evankeliumin sa-
noista: ”Minä olin koditon, ja te 
otitte minut luoksenne.”

Syyskuun alussa piispa Sa-
muel Salmi kehotti omassa ter-
vehdyksessään seurakuntia toi-
mimaan tavoilla, jotka rakenta-
vat yhteyttä paikallisen väestön 
ja maahanmuuttajien välillä. 

Piispa sanoi ymmärtävänsä, 
että mahanmuuttokysymys on 
joillekin vaikea ja vaatii perus-
teellista asennemuutosta. 

Piispan mukaan jännitteiden 
lieventämiseksi tulee tehdä kär-
sivällisesti työtä. Hän uskoo, et-
tä toisten auttaminen ja yhtey-
den rakentaminen kääntyy rik-
kaudeksi. 

– Se antaa voimaa paikallis-
ten yhteisöjen elämään, piispa 
puhui syyskuussa.

RIITTA HIRVONEN

Kasvot saivat nimet
 Päiväkerhojutun arkistokuvat 
 herättivät muistoja

Kaksi viikkoa sitten ilmes-
tyneessä Rauhan Terveh-
dyksessä kerroimme päi-
väkerhojen 70-vuotisjuh-

lavuodesta. 
Jutun kuvituksena oli taka-

vuosien päiväkerhoista muuta-
ma mustavalkokuva, joissa nä-
kyviä henkilöitä pyysimme luki-
joita tunnistamaan.

Lehden kansikuvana (kuvis-
ta ylimmäinen) oli otos, josta ei 
ennakkoon tiedetty mitään. Fa-
cebookin avulla saatiin selvitet-
tyä, että kuva on Rajakylän seu-
rakuntakodista ja tummakutri-
nen lastenohjaaja nimeltään Au-
likki Markus.

Oululainen Katja Kärkkäinen, 
omaa sukuaan Halvari, tunnisti 
kuvasta useita lapsuusystäviään. 

– Kuvasta katsoen Aulikin oi-
kealla puolella on Mirka Ojala ja 
hänen oikealla puolellaan luulta-
vasti Kati Portaankorva. Äitini 
oli tuolloin perhepäivähoitaja ja 
me kolme hänen hoidossaan ole-
vaa kävimme kerhossa.

Kärkkäinen tunnisti myös ka-
meraan selin olevan pojan Sam-
po Leppävaaraksi. Hänen oi-
kealla puolellaan mustavalkoi-
sessa paidassa puolestaan on Lii-
sa Suistola. 

– Minun pääni näkyy luul-
tavasti heti siinä oikealla, koska 
olimme ja olemme Liisan kans-
sa yhä hyvät ystävät, hän jatkaa.

Kärkkäinen veikkaa, että ku-
va on otettu vuonna 1981, jolloin 
lapset olisivat kuvassa noin viisi-
vuotiaita. 

Postivierailu innosti 
lapsia auttamaan
Vuodelta 1988 oli kuva, jossa päi-
väkerholaiset ovat tutustumassa 
Kaijonharjun Postiin. 

Pipopäiden takana näkyvän 
naisen Tuiran seurakunnan vä-
ki tunnisti jo eläkkeellä olevak-
si lastenohjaaja Satu Vaskuriksi.  

Eräs lukija tunnisti postinhoi-
tajan Anna-Liisa Järveläksi. Mö-
kiltä tavoitettu Järvelä kertoo, et-
tä Postissa kävi tuohon aikaan 
paljon lapsiryhmiä. 

Järvelä havainnollisti lapsil-
le postin toimintaa kertomal-
la, kuinka kirjeen kirjoittamisen 
jälkeen se laitetaan kuoreen ja sii-
hen merkki päälle, jotta kirje läh-
tee liikkeelle. 

Lapset kuulivat myös, että 
käytettyjen postimerkkien ke-
räämisellä voi auttaa lapsia Am-
bomaalla. 

– Muistan, kun erään tällai-
sen vierailun jälkeen postiin tuli 
kaksi tyttöä. He olivat keränneet 
kuoren täyteen postimerkkejä ja 
pyysivät minua lähettämään ne 
myytäväksi. Ja niinhän minä lä-
hetin, Järvelä muistelee innok-
kaita auttajia.

ELSI SALOVAARA

Jos tunnistat eväitä syövät pojat vuodelta 1977 tai Kellon päiväkerhossa 1981 
otetun kuvan henkilöt, laita viestiä toimitus@rauhantervehdys.fi.

Ku va t  R au ha n Te r ve h d y k s e n a r k i s t o  j a  O u lu n ev. l u t .  s e u ra ku nna t
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Lahti 
Salmen tilalle
Oulun seurakuntien kirkkoval-
tuuston varapuheenjohtajak-
si on valittu vuosille 2015–2016 
erikoislääkäri Liisa Lahti Elä-
vä seurakunta – lähellä ihmistä 
-valitsijayhdistyksestä.

Mikko Salmen varapuheen-
johtajuus ja jäsenyys kirkkoval-
tuustossa päättyi Salmen omas-
ta pyynnöstä.

Lahti valittiin edellisissä seu-
rakuntavaaleissa 2014 yhteiseen 
kirkkovaltuustoon, ja hän toi-
mii myös jäsenenä Oulun hiip-
pakuntavaltuustossa. 

Tuomiokirkon 
kelloon viisarit 
paikoillaan
Oulun tuomiokirkon kello sai 
viime viikolla uudet viisarit. 

Seurakunta varoitteli, et-
tä kunnostettu kello ei käy heti 
ajallaan, vaan voi mennä muu-
tamia viikkoja ennen kuin kel-
lon näyttämään aikaan voi luot-
taa varmuudella.

Oulun tuomiokirkon kello on 
näyttänyt aikaa oululaisille jo 
170 vuotta. Ilmajokisen Johan 
Yli-Könnin tekemä tuntikello 
asetettiin paikalleen 1845. 

Viime kesänä aikaa näyttävä 
kello koki kolmannen perustavaa 
laatua olevan remontin. 

Koekäytön jälkeen kellon lu-
vataan toimivan luotettavasti.

Naisia 
hitaasti 
kirkkoherroiksi
Siinä missä naispappien osuus on 
kasvanut reippaalla tahdilla, on 
ammattikunnan johtoportaikko 
pysynyt varsin miehisenä. Asian 
uutisoi viime viikolla Valomerk-
ki-verkkomedia.

Jo lähes puolet palvelussuh-
teisista papeista on naisia, mutta 
kirkkoherrojen sukupuolijakau-
massa naisten kasvanut osuus 
ei kuitenkaan vielä näy samassa 
mittasuhteessa. 

Kirkon tutkimuskeskuksen ti-
lastojen mukaan 359 kirkkoher-
rasta 59 on naista.

Kirkkoherrojen sukupuolija-
kauman taustalla on monenlai-
sia syitä. 

– Ensinnäkin toimintakult-
tuurin muutos on hidasta ja van-
hat mallit vaikuttavat yhä jollain 
tapaa taustalla, vaikka naispap-
peuden hyväksymisestä on jo 
kolmisenkymmentä vuotta, ar-
vioi Valomerkin haastattelema 
Maarit Hytönen Kirkon tutki-
muskeskuksesta.

Kuusamon seurakuntaan va-
littiin lokakuun alussa uudek-
si kirkkoherraksi Taina Manni-
nen. 

Maahanmuuttajia on 
tullut Suomeen jo 
ennen tämänhetkistä 
pakolaisvirtaa, mut-

ta kulttuurin valtavirtaa tänne 
asettuneet muukalaiset eivät ole 
toistaiseksi suuresti muuttaneet. 
Valtakulttuuri on yhä tukevasti 
suomalaisten käsissä. 

Kirjailija, toimittaja Minna 
Lindgren uskoo, että tilanne on 
muuttumassa – onneksi.

– Esimerkiksi Ruotsissa on jo 
maahanmuuttajataustaisia kir-
jailijoita, joiden tekstit tarjoa-
vat virkistäviä näkökulmia poh-
joismaiseen yhteiskuntaan. Naa-
purimme nähdään perinteisesti 
lintukotomaana, mutta muualta 
tänne tullut katsoo asioita vir-
kistävästi eri silmin. 

Pohjoismaisen hyvinvoinnin 
takana on usein tylyä arkea ja tä-
mä todellisuus voi näkyä maa-
hanmuuttajataustaiselle kirjai-
lijalle muita selvemmin.

Minna Lindgrenin mielestä 
Suomessa ei osata nähdä, mil-
laista rikkautta niin sanotut 
uussuomalaiset voisivat kult-
tuurielämälle tuoda.

Musiikki soi kaikkien 
kansojen keskellä
Lindgren kertoo esimerkin maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta, 
jossa kaikki ei aina mene niin 
kuin etukäteen voisi suunnitella.

Musiikkiopiston kotoutta-
misideana oli tarjota maahan-
muuttajalapsille muskarityyp-

Virsien laulamiseen 
kutsutaan kaikkia eikä 
vain laulunharrastajia 
ja kirkon aktiiveja. 
Yhdessä veisaaminen 
on ihanaa.

Minna Lindgren

Musiikista voi puhua 
kaikkien kanssa 
Minna Lindgren utelisi maahanmuuttajilta, millaisia 
lauluja he lauloivat kotimassaan   

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

pistä soitonopetusta. Nopeas-
ti selvisi, ettei tyttöjen soittohar-
rastusta pidetä kaikissa kulttuu-
reissa sopivana, vaikka musiikki 
sinänsä kuuluu kaikkiin kulttuu-
reihin ja kaikille kansoille. 

Suomeen saapuvilta turvapai-
kanhakijoilta Lindgren haluai-
si kysyä uteliaasti, millaista mu-
siikkia tulijat kaipaavat, mitä he 
lauloivat kotimaassan? 

Laulujen aiheet hän arvaisi: 
rakkaus ja suru ovat universaale-
ja teemoja lauluissa.

– Kaikissa kulttuureissa lau-
letaan myös kehtolauluja. Lasten 
nukutuslaulut yhdistävät kanso-
ja, hän huomauttaa.

Myös laulutaidottomat 
kuuluvat kuoroihin
Hyppäys keskustelussa eteenpäin, 
ja Minna Lindgren kuvaa sanal-
la fantastinen seuraavaa ilmiötä: 
useissa seurakunnissa on perus-
tettu viime aikoina lauluryhmiä, 
joihin kutsutaan myös laulutai-
dottomia.

Lindgren innostuu ilmiöstä, 
sillä hän tietää, että yhdessä lau-
laminen tuo hyvinvointia ihmi-
sille, myös ”seiskan laulajille”. 

– Laulutaidottomien mukaan 
kutsuminen kuoroihin on lisäk-
si terveellinen vastaisku sille, et-
tä edellisinä vuosikymmeninä 
ihmisiä on jaoteltu liiaksi musii-
killisesti lahjakkaisiin ja lahjatto-
miin, ammattilaisiin ja amatöö-
reihin. 

– Tällaiset rajat ovat seuraus-
ta 1960-luvulla syntyneestä ide-
asta tehdä Suomesta musiikin si-
vistysvaltio, halusta ottaa muita 

maita kiinni musiikkiosaamises-
sa.

Lindgrenin mielestä juuri kir-
kon rooliksi sopii turhan jaotte-
lun karsiminen ihmisten väliltä.  

– Virsien laulamiseen kutsu-
taan kaikkia eikä vain laulunhar-
rastajia ja kirkon aktiiveja. Yhdes-
sä veisaaminen on ihanaa. 

– Ja jotta kaikki voivat lau-
laa virsiä, kanttoreiden pitää py-
syä perinteisissä virsisovituksissa, 
Lindgren vinkkaa lisäksi.

RIITTA HIRVONEN

Kirkon on pidettävä Bachista huolta

Kanttoreiden mukaan hääparien villit musiikkitoiveet saat-
tavat lyödä heidät välillä ällikällä. Ammattikunta venyy ja 
rakastuneiden lempikappaleita soitetaan hääseremonioissa 
mahdollisuuksien mukaan.

Minna Lindgrenin mielestä kirkko päättää itse, millaista mu-
siikkia sen suojissa esitetään.

– Olisin ehkä tiukempi kuin tiedän osan kanttoreista olevan. 
Kirkolla on oltava tässä hyvä itsetunto. Musiikki voi olla hyvää, 
vaikka se ei soisi baareissa, hän heittää.

Klassisen musiikin ”hevijuuseri” toivoisi, että nykykanttorit te-
kisivät ylpeänä urkumusiikkia tunnetuksi nykyihmisille – myös 
hääpareille. 

Kun vihkihetkeään suunnittelevat toivovat rock- tai iskelmä-ai-
heisia lempikappaleitaan, kertooko se sittenkin siitä, että he eivät 
tunne, mitä muuta hyvää musiikkia heidän juhlaansa olisi tarjol-
la, Lindgren kysyy.

– Urutkin tarkoittavat nykyisin monille pelkästään sähköurku-
ja. Kirkolla on oma musiikkiperinne, joka kantaa yhä. Bachista on 
pidettävä huolta, Lindgren hymyilee.

Minna Lindgren tunnetaan toimittajana, kolumnistina, radioäänenä ja myös kaunokirjailijana. Radionkuuntelijoille on tuttu Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä -sarja. 
Syyskuussa Lindgren vieraili Oulussa Seniorimessuilla Oulu-hallissa. 
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Lettu yhdisti kylmässä illassa

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€)

3 kk tarjous

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

Nyt sekin on koettu: lätty-
kestit kolkon asfalttipi-
han keskellä. Tuli ei täl-
lä kertaa räiskynyt nuo-

tiossa, mutta muurinpohjapannu 
kuumentui kaasullakin. 

Vanhaan savottaperinteeseen 
kuuluneita räiskäleitä pihamaalla 
söivät kymmenet maahanmuut-
tajat – ne yksin maahan tulleet 
turvapaikanhakijamiehet, jois-
ta jokaisella meillä on oma näke-
myksemme.

Lätynpaistajaiset Oulun Hiuk-
kavaaran hätämajoitusyksikös-
sä järjestivät Oulun seurakuntien 
kansainvälisen työn työntekijät ja 
joukko räiskäleen käännön am-
mattilaisia, partiolaisia.

Perinneherkkuja ei maisteltu 
pihamaalla siksi, että osa talon-
väestä oli lähtenyt parisen viik-
koa sitten poliisitalolle protestoi-
maan majoitusyksikössä tarjoilta-
vaa ruokaa vastaan.

Selitys tilaisuudelle oli paljon 
arkisempi: partiolaisten käytös-
sä on Hiukkavaraan rakennuksi-
en tiloissa varasto, ja siksi lätyn-
paistoon tarvittavat tarvikkeet oli 
helppo asetella pihamaalle. 

Paistajia odotti parkkipaikalla 
useampi kymmenen miestä. 

Partiolaisille sateli kiitoksia ja 
hymyjä: kiitos kun tulitte ja jär-
jestitte tänne toimintaa. Thank 
you very much. Puhumista talon 

väellä oli paljon.
Osa kiitoksista sanottiin niin 

vakavalla äänellä ja niin läheltä, 

että kiitettävät häkeltyivät. 
Miehet ryhtyivät kääntele-

mään itse lettuja. Kun yhtei-
siä ymmärrettäviä sanoja löytyi, 
räiskäle osoittautui tutuksi ruo-
aksi. Resepti on tuttu, mutta so-
kerin sijasta taikinaan laitetaan 
heillä päin suolaa.

Yksi partiolaisista tarttui här-
kää sarvista ja ryhtyi puhumaan 
poliisilaitoksen edessä järjestetys-
tä ruokakapinasta. Viesti miehil-
le oli, ettei tempauksesta tykät-

ty. Ruoasta valittaminen satutti 
ja suututti.

Keskustelu käytiin rauhassa.
Lopulta viileä ilta pakotti 

asukkaat sisälle. Kädenpuristus 
ja yhä uudelleen kiitos, kiitos. 

Partiolaiset toteavat, että ohu-
kaisia pitäisi mennä paistamaan 
myös muihin turvapaikanhaki-
joiden majoitusyksiköihin.

Vaikka tuli ei loimunnut 
Hiukkavaarassa, mieleen tuli Uu-
den testamentin kertomus Paava-

lia kuljettaneen laivan hajoami-
sesta merellä. 

Matkustajat pääsivät turvaan 
Maltan saarelle: "Saaren asuk-
kaat kohtelivat meitä tavattoman 
ystävällisesti. He sytyttivät nuoti-
on ja kutsuivat meidät kaikki sen 
ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli 
alkanut sataa."

RIITTA HIRVONEN

Yksi partiolaisista 
tarttui härkää sarvista 
ja ryhtyi puhumaan 
poliisilaitoksen 
edessä järjestetystä 
ruokakapinasta. 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Partiolaiset tutustuttivat Hiukkavaaran 
turvapaikanhakijat lettujen 
paistamiseen. 

Lättyjen syömisen lomassa turvapaikanhakijat opettelivat suomen kielellä numeroita ja yksinkertaisia tervehdyksiä. 
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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

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 18.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta ja Oulunsalon 
kirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 18.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Vuosaaren kirkosta. Virret: 327, 
267:1,5, 128, 172, 452 ja 227
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 18.10. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Auli Kipi-
nä. Aiheena uskon perustus.  
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuulta-
vissa osoitteessa www.radiodei.fi
Klo 10 messu Kiimingin kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan pyhäin-
päivän aikaan käynnistyvästä 
Kirkkomusiikki-viikosta.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 18.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Auli Kipi-
nä. Aiheena on uskon perustus. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 18.10. klo  10 jumalanpal-
velus Haapajärven kirkosta. 
Seurakuntalaiset suunnittele-
vat ja toteuttavat jumalanpal-
veluksen yhdessä työntekijöi-
den kanssa. Liturgina Kari 
Tiirola, saarna Kaija Tiirola. 
Pieni Valo -musiikkiryhmä, 
Haapalastut –kuoro, uruissa 
Katri Syrjäniemi ja Veera Ra-
nua, sello Iida Siikala. Virret: 
539, 325, 289, 537, 220, 309.

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

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan 

Kiiminki perehtyy 
ikäihmisten arkeen

Herättäjän päivä: su 18.10 messu klo 10.00 ja ruokailu sekä seurat Pattijoen 
seurakuntatalossa.
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 15.10 klo 18.00 Aino Junttilalla, Puolukka
tie 5, Temmes, su 18.30 klo 11.30 Vihannin seurakuntatalossa, su 18.10 
klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, su 18.10 klo 18.30 
Hilja Alasuvannolla, Ollilantie 43, Kempele.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Sota ja rauha
Miestenpäivät 23.–24.10.2015
Pe 23.10. klo 18. Mika Pouke:  
Hengellinen taistelu maailmassa.
Antti Holma, iltahartaus.
La 24.10. klo 13. Mikko Hautala:  
Sota virsissä ja matkalauluissa.
klo 14:30. Kahvi
klo 15. Pekka Siljander:  
Parisuhteen sudenkuopat.
klo 17. Antti Hyytinen:  
Sota syntiä vastaan, sisäinen taistelu.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Oulun seudun Uusheräys
Rukoushuone, Koulukatu 41

UUSHERÄYS

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

Ke 14.10. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 18.10. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 16.10. klo 17 Junnut-ilta. La 17.10. klo 18 
FRESH ja nuorten VALO ilta, Imppa. Su 18.10. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Fresh-tiimi. Seimi ja lastenko koukset. Su 18.10.  
klo 17 International Service, in English and  
Russian. Su 18.10. klo 18 Israel-rukousilta.  

Ke 21.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Jari Virtanen. 
To 22.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 17.10. klo 11 Leipää ja evan-
keliumia, T-C. Ma 19.10. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio. Ti 20.10. klo 18 
Toppilan Majakka-ilta. To 22.10. klo 17.30 Perhekerho, Majakka.

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17 Veljesliitto, kaikille avoin miestenryhmä.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
La klo 18 alkaen Asunnottomien Yö Rotuaarilla.
Su klo klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
“Maailman valo” ja pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.

To 15.10. klo 19:00 Nuortenilta.
Su 18.10. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.

Ke 14.10. klo 18 Varkki-ilta. To 15.10. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, 
musiikki: Aino Ruuska. Pe 16.10. klo 19 Helmi -nuortenilta. Su 18.10. klo 11 
Aamukirkko (ei pyhäkouluja), Ritva Halonen, Pekka Tuominen, musiikki: Seppo 
Kolehmainen. Tervetuloa!

Aiheena: Mitä olla Jeesuksen lähettiläänä 
maailmassa?

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 18.10. klo 15

Mukana: Ilkka Keränen, Maire Susi & Juhani 
Seppänen 

TuomiokirkkoseurakuntaAgricola-opintokeskus

Tervetuloa!

Kiimingin seurakunnan 
papit, diakoniatyönteki-
jät sekä kanttori käyvät 
loppuvuoden aikana ta-

paamassa 81 ja 82 vuotta täyttä-
viä seurakunnan jäseniä.

Noin sadan kotikäynnin avul-
la kartoitetaan ikäihmisten ar-
jesta selviytymistä. 

Samalla seurakunta halu-
aa luoda yhteyksiä sekä kysellä, 
millaisia odotuksia ikääntyneil-
lä on seurakunnan toiminnan 
suhteen. 

– Kaksi vuotta sitten tehdyn 
kotikäyntikampanjan tulokset 
rohkaisivat ryhtymään tähän 
uudelleen. 

– Saimme uusia tulijoita mu-
kaan seurakunnan toimintaan ja 
meille jäi monia paikkoja, joissa 
olemme jatkaneet kotikäyntejä, 
sanoo diakoniatyöntekijä Jaana 
Kontio.

Kotikäynnillä puhutaan 
arjen haasteista
Kahdeksankymmentä täyttänei-
den ikäluokalla voi jo olla arjessa 
selviytymisen haasteita.

– Juttelemme kotikäynnillä 
siitä, millaiseksi ihminen itse ko-
kee terveydentilansa, saako hän 
nukuttua, kuka huolehtii ruoka-
puolesta ja niin edelleen. 

– Jos arjessa pärjäämisessä ei 
kaikki ole ihan kunnossa, ky-
symme ihmiseltä itseltään, toi-
vooko hän meidän ottavan yh-
teyttä esimerkiksi kaupungin ko-
tihoitoon. 

Seurakunnan työntekijältä 
voi saada muunkinlaista apua 

arjen järjestämisessä – esimer-
kiksi opastusta siihen, mistä ko-
tiin voi saada siivousapua.

Kotikäynneillä halutaan roh-
kaista uusia ihmisiä mukaan seu-
rakunnan toimintaan. 

– Yksin elävä saattaa kokea 
vaikeaksi lähteä tilanteeseen, jos-
sa ei tunne ketään.  

– Esimerkiksi kerhoon voi olla 
helpompi mennä kun tietää, että 
siellä on mukana tuttu seurakun-
nan työntekijä, Kontio arvelee.

Me kaikki voimme 
huomata vanhuksen
Seurakuntien diakoniatyöntekijät 

kohtaavat työssään pysäyttäviä-
kin kohtaloita – esimerkiksi yk-
sinäisiä, joille maitopurkin haku 
lähikaupasta on viikon ainoa ih-
miskontakti. 

– Kiimingissäkin on useita  
vanhuksia, jotka odottavat kävi-
jää. Koetamme löytää tähän teh-
tävään vapaaehtoisia, mutta si-
toutuminen lähimmäistyöhön 
on nykypäivänä vaikeaa.

Kontio peräänkuuluttaakin 
toisten huomioimista ja toisista 
välittämistä ihan jokaiselta: 

 – Huomioidaan avoimin mie-
lin ikääntyneitä, etteivät he jäisi 
vain ammatikseen auttavien koh-
taamiksi. 

– Aloittaa voi omasta lähi-
ympäristöstä: miettimällä vaik-
ka, onko omassa naapurustossa  
ikääntynyttä, joka kaipaisi seu-
raa. 

MINNA KOLISTAJA

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Kiimingissäkin on 
monia vanhuksia, 
jotka odottavat 
kävijää. 

Jaana Kontio
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Ps. 67: 8
Anteeksiantava ja laupias on Herra,
hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä.
Herra on hyvä kaikille,
hän armahtaa kaikkia luotujaan.
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi,
uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!
Julistakoot he valtakuntasi kunniaa,
kertokoot mahtavista teoistasi.
Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät teot
ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston.
Sinun valtakuntasi on ikuinen,
sinun herruutesi pysyy polvesta polveen.

Gal. 4: 12-20
Pyydän teitä, veljet: tulkaa sellaisiksi kuin minä 
olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin 
te. Ette te ole minua millään tavoin loukanneet. 
Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran 
evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka 
ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette 
halveksineet ettekä inhonneet minua vaan 
otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin 
Kristuksen Jeesuksen. Missä teidän riemunne 
ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, 
että olisitte silloin antaneet minulle vaikka 
silmät päästänne, jos se olisi ollut mahdollista. 
Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, 
kun sanon teille totuuden? Nuo toiset koettavat 
innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän 
intonsa ei ole oikeaa. He tahtovat erottaa teidät 
meistä, jotta te intoutuisitte kannattamaan heitä. 
Into on hyvä, jos asia on hyvä - näin aina eikä vain 
silloin kun minä olen luonanne. Rakkaat lapseni, 
teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä 
synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon 
teissä. Kunpa voisin olla nyt luonanne ja löytää 
oikean äänensävyn! En tiedä, mitä teille tekisin.

Joh. 13: 16-20
Jeesus puhui opetuslapsilleen:
    ”Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa 
suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 
Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen 
mukaisesti, te olette autuaat.
    Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, 
ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan 
on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka söi minun 
pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan.’ Minä 
sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus 
toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että 
minä olen se joka olen. Totisesti, totisesti: joka 
ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa 
vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa 
vastaan sen, joka on minut lähettänyt.”

Teko päihittää sanat 
Olen työurani aikana kuunnellut monia luentoja siitä, millainen on hyvä johtaja. Tun-
tuu, että erilaisia ismejä, aatevirtauksia, on tällä alalla riittämiin. 

Yksi ”johtamisguru” vannoo suoraviivaisen tulosjohtajuuden, toinen keskustelevan 
johtajuuden ja kolmas jonkin muun nimeen. 

Käytännön kokemukseni kuitenkin on, että tehokkainta niin johtamisessa kuin elä-
mässä yleensäkin on esimerkin voima.

Entisen poliitikon lausahdus: ”Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin 
kuin minä sanon” ei toimi enää nykymaailmassa – jos kohta on toiminut milloinkaan. 

Teko on vahvempi viesti kuin tuhannet sanat. 
Evankeliumin kertomuksessa Jeesus esittelee oman johtamisfilosofiansa. Se on esi-

merkin voimalla johtaminen. 
Jeesuksen esimerkki on niin vahva, että se lyö hänen oppilaansa ällikällä.
Tämän evankeliumikatkelman edellä Jeesus on oppilaineen valmistautumassa vii-

meiselle yhteiselle aterialle. Kesken ateriaa Jeesus nousee ylös, riisuu viittansa, kietoo 
pellavaliinan vyötäisilleen ja pesee oppilaidensa jalat. 

Kun muut ihmettelevät hiljaa, Pietari tapansa mukaan avaa suunsa: ”Sinäkö peset 
minun jalkani!”

Jeesus sanoo, että opetuslapset ovat autuaita – ikionnellisia – jos tietävät, ettei palve-
lija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 

Tämän totuuden tietäminen ei vielä riitä. Sen mukaan pitää myös toimia. Juuri tämä 
on Jeesuksen esimerkissä vaikeinta.

Jeesuksen elämä kertoo siitä, että välillä meidät haastetaan isommilla asioilla ja toi-
sinaan lähimmäisen palvelemiseen riittää pieni ele.

Kun katsomme ympärillemme lähimmäisiimme avoimin silmin ja lämpimällä sydä-
mellä, keksimme paljon tilanteita, joissa voimme toimia Jeesuksen esimerkin mukai-
sesti.

JUKKA KESKITALO
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö

Sanan aika
Sunnuntai 18.10.2015
Psalmi: Ps. 145:8-13
1. lukukappale: Aam. 7:10-15
2. lukukappale: Gal. 4:12-20
Evankeliumi: Joh. 13:16-20
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Koirien kirkkopyhä

Kauan odotettu yhteinen koirien tilaisuus
viimein tapahtui Hintan seurakuntatalon pihalla.
Tilaisuus alkoi kello 12.
Oli sateinen päivä, ilma ei suosinut meitä.
Mutta ei se haitannut, kaikki olivat
varustautuneet sateen varalle.
Koiria alkoi tulla kaikenkarvaisia ja erikokoisia rotuja.
Koirat iloisesti häntää heiluttaen
ja haukkumalla tervehtivät toisiaan,
että täältä tullaan!
Pihalle oli laitettu vesiastia ja kakkapusseja.
Talkoolainen nainen käveli muovikuppi kädessä
ja jakoi koirille namuja.
Pentti Kortesluoma piti hartauden,
kertoi Jumalan luomistyöstä,
laulettiin kolme virttä. Yksi oli niistä
”Soi kunniaksi Luojan”.
Sitten vapaata keskustelua,
tutustuminen toisiin ihmisiin ja koiriin.
Kahvia oli tarjolla pullan ja kääretortun kera.
Grillattiin makkaraa syötäväksi.
Meitä oli yli 60 ja niillä koiria.
Yhdellä oli neljä koiraa. Toisilla oli yksi tai kaksi koiraa.
Siitä luku kasvoi yli sataan.
Ei paljon kuullut haukuntaa, silloin tällöin vaan,
vaikka oli iso sakki.
Oli todella mukava tilaisuus.
Varmaankin tästä tulee perinne.
Oli se todella antoisa kokemus,
tuli sellainen yhteenkuuluvuuden tunne.
Aku ja minä toivomme yhteisiä
koirien tilaisuuksia. Kaikki onnistui hyvin,
Akulla kotona päiväunet maistui hyvin.

PIRJO KAUPPINEN

Hyvyys ruostuu?

Väki saapuu sodan jaloista,
katseet kertoo pelon paloista.
Apua kaipaa iho tumma,
kärsitty on surun summa.

Perhe kuollut sodan luotiin,
vainon alta heidät tuotiin.
Lähimmäistä aina auta!
Hyvyys ruostuu kuni rauta?

SEPPO KUUSIKKO

Suojelusenkeli

Sinä olitko luonani silloin
kun sinua kaipasin.
Sinä tulitko luokseni illoin
kun eniten tarvitsin.

Sinä annoitko kätesi mulle
kun käteni ojensin.
Minä lupasin liikaa sulle
mielin murheisin.

Sinä kuitenkin katselit jostain
mitä tuntee mun sisimpäin.
Sinä autoit minua nostain
alakulosta ylöspäin.

Vieläkin haluaisin
käden käteesi ojentaa.
Kunhan tietäisin että voisin
sinun kättäsi koskettaa.

OLAVI KYLMÄNEN

Sinä päivänä

Pitkän pimeän jälkeen valaisten
nousi aurinko sätein juhlistaen
koko hautausmaan lumivalkoisen
saattoväen suruisen, hiljaisen.

Sinä päivänä
näytti aurinko taivaansinen
tien sielulle sinne armollisen
avasi ovet, ikkunat vanhukselle
ikilepoon ansaittuun matkanneelle.

Sinä päivänä
aurinko kaipaavat kasvot kirkasti
ikävän kipeät kyyneleet kuivasi
ja muistojen aarteisiin johdatti
hymyn lempeän löysi, lohdutti.

SIIRI RAUTIO

Piispan sauva

Aamupäivän auetessa,
piispa sauvan kohotti 
auringonkin paistaessa
joukon matkaan lähetti.
Väkeä taas satamäärin,
sauvat saivat liikkumaan,
vikkelästi monin säärin
tossuparin vilkkumaan.
Alkuruuhka Pikisaari 
kasassa on kaikki siel,
saaren päässä jyrkkä kaari
korkeesaareen polku vie.
Vehmaan luonnon vihreen puuston
edess' sillan ylitys,
siinä sitten mietteen paikka
alkaa "kympin"yritys.
Oikealle ohjaa viitta
vitoselle ohjeistaa
suoraan hyväkuntoisille
kympille nyt opastaa.
reitti jatkuu merta kohti
Edenhän siell' häämöittää
meren aallot siellä  hohti
taas kulkijan se käännyttää.
Rannan hiekkaa ihailla saa
sauvoja nyt hetken vaan
nääs matka jatkuu edelleen 
näin tullaan silloin satamaan.
missä laivat entis aikaan
tuli rahtii lastaamaan.
Hietasaari taakse jääpi
reitti puolivälissä
sillalta kun alas pääsi
alkoi lapa täristä.
Viis on virstaa takanamme
viis on vielä edessä,
kestää kyllä kinnerjänne
loppumatkan kävellä.
loppumatka Tuiran rantaa
kohti Hupisaaria
keveästi jalka kanttaa vielä
vanhaa vaaria.
Loppu hyvin lätkä sauvaan
reissu jälleen tehtynä
eikä siinä mene kauan
kun ensivuos' on syksynä.
Silloin tasavuodet saa
piispan sauvaa juhlistaa.

AIMO MÄKI
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Jokainen meistä on varmaan 
joskus ainakin yrittänyt kir-
joittaa runon. Se on voinut 
olla onnitteluvärssy, surun 

sanoitusta tai onnettomasti päät-
tyneen rakkauden vuodatusta. 

Maailmaakin runoilla paran-
netaan. 

– Runo ei koskaan synny tyh-
jästä. Se on aina tarina, vaikka se 
olisi kahden sanan mittainen, to-
teaa oululainen pastori Juha Vä-
häkangas. 

Vähäkangas kuvaa runojen pe-
rusolemusta yleismaailmallisek-
si. Vaikka runo olisi kirjoitettu 
hyvinkin henkilökohtaisesti, se 
voi koskettaa monia: tekstin tun-
nelmiin on helppo samaistua. 

Moni runoilija myös kaipaa 
runoilleen laajempaa yleisöä. 

– On olemassa aika vähän ka-
navia saada omia tekstejään julki. 
Runokilpailuja pitäisi olla enem-
män, Vähäkangas toteaa.

Runot kuuluvat
papin töihin
Yhtenä kanavana runoilijan ja 
yleisön välillä on nykyisin yhtei-
söpalvelu Facebook, jossa useat 
kirjoittajat julkaisevat runojaan. 
Sieltä Vähäkangas löysi runoja lu-
ettavaksi viime sunnuntaina Kas-
tellin kirkossa pidettyyn nykyly-
riikan iltaan.

Vähäkangas on tekemisissä 

runojen ja kirjallisuuden kans-
sa päivittäin, sillä hänen työnku-
vaansa kuuluu kulttuurityö.

– Saan yhdistää intohimon ja 
työnäyn, pastori iloitsee.

Käytännössä työnkuva tar-
koittaa sitä, että perinteisten pa-
pin töiden lisäksi hän muun mu-
assa vetää seurakunnan kirjalli-
suuspiiriä.

Runorintamalla Vähäkankaan 
vuosi alkaa helmikuussa Rune-
bergin päivänä, sitä seuraavat 
pääsiäinen, äitienpäivä, Eino Lei-
non päivä, pyhäinpäivä ja joulu. 

Runoiltoja hän vetää yhdessä 
kirjoittaja-ohjaaja Pirkko Böhm-
Sallamon kanssa. Tilaisuuksien 
toteutuksessa on mukana myös 
muita seurakuntalaisia. Esi-
merkiksi viime heinäkuussa Ei-
no Leino -aiheisessa runoillassa 
oli Kastellin kirkossa niin paljon 
väkeä, ettei yli 200 ihmistä olisi 
mahtunut kirkonpenkeille ilman 
tehokasta tiivistämistä.

Vähäkangas uskoo, että ru-
noillat voivat laskea kynnystä tul-
la jumalanpalvelukseen. 

Tunne, 
älä analysoi
Vähäkangas on huomannut, että 
runojen pelätään usein olevan lii-
an hankalia ymmärtää. Lukemi-
nen voidaan kokea liiaksi älynys-
tyröitä vaivaavaksi.

”Runoilijat kaipaavat 
teksteilleen yleisöä”
Rauhan Tervehdyksen toimitus saa lähes viikoittain lukijoilta runoja

– Jollekin runokirja voi olla 
hankalammin ymmärrettävissä 
kuin auton käyttöopas. Siitä mi-
nä taas en tajua mitään.

Liika analysointi on Vähäkan-
kaan oman kokemuksen mukaan 
pahasta. Tarinan pitäisi antaa vie-
dä mennessään. 

– Parhaimmillaan runot kos-
kettavat, avaavat kyynelkanavat ja 
tulevat aivan lähelle. Pahimmil-
laan ne ovat pelkkää sanahelinää. 

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tukseen lähetetään muutama ru-
no kuukaudessa. Näitä lukijoiden 
runoja on julkaistu silloin tällöin 
mielipidekirjoitusten joukossa. 

Valtaosassa sanoma- ja aika-
kauslehtiä runoja ei kuitenkaan 
näy.

Siinä, että joihinkin lehtiin lä-
hetetään runoja ja toisiin ei, voi 

olla kyse positiivisen esimerkin 
voimasta, Vähäkangas pohtii.

– Kun olette julkaisseet runo-
ja, ihmiset ovat huomanneet, että 
teille kannattaa niitä tarjota. 

Runo voi ottaa kantaa
väkevästikin
Pirkko Böhm-Sallamo tietää, et-
tä ihmisillä on tarve ilmaista it-
seään runojen kautta. Vanhem-
mat harrastavat nuoria useam-
min niin sanottuja mitallisia eli 
loppusoinnullisia runoja. 

Jos suorasanainen mielipide-
kirjoitus arveluttaa lähettää leh-

den toimitukseen, runoissa käy-
tettyjen symbolisten ilmaisujen 
taakse voi kirjoittaa voimakkai-
takin tunteita, Böhm-Sallamo sa-
noo.

Kun lehti julkaisee runon, se 
tuntuu tekstin tekijästä arvostuk-
sen saamiselta. 

– Kääntöpuoli asiassa on se, et-
tä julkaisematta jättäminen saat-
taa loukata joitakuita: runostani 
ei ehkä pidettykään. 

Böhm-Sallamo tapaa kansa-
laisopistojen kirjoittajaryhmissä 
kaikenikäisiä runojen kirjoitta-
jia. Nuorin on ollut 7-vuotias ja 
vanhin 99-vuotias. 

– Runo voi hyvin. Moni ha-
keutuu lomallaan kurssille, jos-
sa voi opiskella runojen kirjoitta-
mista, hän kertoo.

Böhm-Sallamo jakaa Juha Vä-
häkankaan ajatuksen siitä, et-
tä moni tekstin kirjoittaja kaipaa 
runoilleen lukijoita. Hän ehdot-
taa, että Rauhan Tervehdyksen 
verkkolehdessä olisi erillinen ru-
nosivu, jossa julkaistaisiin toimi-
tukseen tulleita kirjoituksia.

Lehti lupaa harkita ehdotusta.

ELSI SALOVAARA
RIITTA HIRVONEN

Viereisellä sivulla julkaistaan osa 
Rauhan Tervehdyksen toimitukseen 
viime aikoina lähtetyistä runoista. 

Parhaimmillaan 
runot koskettavat, 
avaavat 
kyynelkanavat ja 
tulevat aivan lähelle. 
Pahimmillaan 
ne ovat pelkkää 
sanahelinää.

Juha Vähäkangas

Pirkko Böhm-Sallamo on ideoinut Juha 
Vähäkankaan kanssa Kastellin kirkkoon 
marraskuuksi lohdullisen lyriikan illan.

Juho Sarkamo, Maija Kauppinen, Hilkka Patja ja Juha Vähäkangas lukivat sunnuntai-iltana nykyrunoutta Kastellin kirkossa.

R
iitta H

irvo
n

en

R i i t t a  H i r vo n e n
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Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.10.2015

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

Ryhtyisitkö ystäväksi
maahanmuuttajalle?

Oulun seurakunnat 
järjestää sunnun-
taina 15. marras-
kuuta. kello 14–18 

kaikille avoimen ja mak-
suttoman Ystävänä maa-
hanmuuttajalle -koulu-
tuksen.

– Koulutus sopii kaikil-
le, jotka ovat kiinnostunei-
ta tutustumaan eri kieli- ja 
kulttuurialueilta tuleviin 
ihmisiin, sanoo seurakun-
tien vapaaehtoistyön koor-
dinaattori Anneli Niemi-
nen.

Iltapäivän aikana käsi-
tellään muun muassa kult-
tuurien eroja ja mitä on 
otettava huomioon kohdat-
taessa toisenlaista kulttuu-
ria edustava ihminen.

Kouluttajina ovat Suo-
men Lähetysseuran moni-
kulttuurisuustyön asian-
tuntija Kirsti Kosonen ja 
Pohjois-Suomen seurakun-
tayhteyksien koordinaatto-
ri Juha Taanila.

Ennen Pyhän Tuomaan 
kirkossa järjestettävää kou-
lutusta on messu kello 12. 

Ehtookellot 
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 17.10. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
Tule hiljentymään 
lauantain ehtookelloihin ja 
kirkon ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, 
Vesperiin.  Kesto noin 20 minuuttia. Tervetuloa!

tustuu suomalaiseen elä-
mäntapaan.

Koulutukseen osallistu-
minen ei velvoita mihin-
kään. Tilaisuuteen saa tulla 
mukaan avoimin mielin, ja 
vasta sen jälkeen voi miet-
tiä, haluaako lähteä mu-
kaan toimintaan. 

Seurakunnan kaut-
ta toimivana lähimmäise-
nä jokainen voi olla muka-
na oman elämäntilanteensa 
mukaan.

– Mukaan lähteviltä toi-
votaan kuitenkin kristilli-
siä perusarvoja ja sitoutu-
mista vähintään puoleksi 
vuodeksi, Nieminen sanoo.

Hän vinkkaa, että maa-
hanmuuttajan ystävänä 
oleminen saattaa olla an-
toisa kokemus. 

– Ulkomaalaisen ystä-
vän kanssa voi saada uusia 
näkökulmia omaankin elä-
mään.

Koulutukseen on en-
nakkoilmoittautuminen 
8. marraskuuta mennessä 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat.

Messun jälkeen on keit-
tolounas koulutukseen il-
moittautuneille.

Koulutus ei
velvoita mihinkään
Anneli Niemisen mukaan 
ystäviksi aikovilta ei edel-

lytetä erityisiä tietoja tai 
taitoja. 

– Maahanmuuttajan  
kanssa voi esimerkiksi kul-
kea kaupungilla eri paikois-
sa ja näyttää asioita, jotka 
ovat meille tavanomaisia. 
Näin maahanmuuttaja tu-

Aikuisrippikoulu 
Jäikö ripari nuorena käymättä, 
kolkuttaako kesähäät tai kummius? 
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
Kokoonnumme keskiviikkoisin 25.11.–9.12. 
klo 18–20 Karjasillan kirkossa. Konfirmaatio 
on sunnuntaina 13.12. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Osallistuminen on ilmaista. 
Ilmoittautumiset 15.10.–15.11. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Lisätietoa: Heikki Karppinen, 
p. 044 3161 580, heikki.karppinen@evl.fi

Tuomasmessu  
lauantaina 17.10.  klo 18 Kastellin kirkossa. 

Teemana on Jeesuksen lähettiläät.  Toimittaa Erja 
Järvi, saarnaa Petteri Tuulos ja avustavat Eine 

Rautiainen ja Ville Vakkuri. Esirukousjohtajana on 
Juha Tervaskanto. Musiikkitoteutus Kirsi Anttila 

ja Kartanon Laulajat. Sanaosan aikana lapsille 
pyhäkoulu. Kolehti Euroopan pakolaiskriisin 
hoitamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Kirkkokahvit. 

w w w. sxc . hu
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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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Marius Mi-
kael Grabowski, Aapro Eerik 
Haapsaari, Adele Betha So-
fia Keränen, Valto Atlas Sai-
lio, Tilda Eleonora Turunen.
Haukipudas: Pinja Anniina 
Saarela, Aleksi Joonatan Riek-
ki, Aaron Jussi Ilmari Kuivila.
Karjasilta: Eelis Mikael Au-
nio, Peppi Susanna Heikkilä, 
Sulo Aarre Antero Lampela, 
Okko Amadeus Mertaniemi, 
Ellen Karoliina Määttä, Joose 

Adrian Johannes Rasmus, Ja-
mi Tapani Alexander Tuppu-
rainen, Hemmo Taisto Johan-
nes Ylitalo.
Kiiminki: Kukka-Maaria 
Mou rujärvi, Eemi Eevert Aa-
ron Kemppainen.
Oulujoki: Neela Aini Eveliina 
Jaakola, Adessa Elea Palo-
kangas, Roope Miikael Pek-
kala, Adalmiina Helmi Juulia 
Silenius, Eino Otto Johannes 
Takkinen.
Oulunsalo: Halla Kerttu Mylly-
koski, Atte Esko Johannes Par-

tanen, Sanni Eveliina Räihä.
Tuira: Valtteri Ilmari Haataja, 
Jiri Martti Kristian Illikainen, 
Niila Eevertti Karjalainen, Ii-
ta Johanna Koivukangas, Olli 
Sisu-Oskari Komminaho, Kal-
le Sakari Liedes, Oliver Janne 
Pekka Lindholm, Ella Aman-
da Josefina Merihaara, Ami-
lia Salme Johanna Ruismäki, 
Ella Sofia Saaranen, Konsta 
Armas Tapio Tuuponen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Tuomo Ta-
pani Kyngäs ja Sara Henrika 
Majava.
Karjasilta: Juho Matias Pärk-
kä ja Kaisa Annikki Verronen. 
Oulujoki: Elia Johannes 
Luukkonen ja Eerika Juliaa-
na Peltokorpi.
Oulunsalo: Kauko Esa Kale-
vi Jukuri ja Sari Tuulia Remes.
Tuira: Jani Juhani Koivukan-
gas ja Satu Johanna Virpi-
ranta, Niilo Risto Ilmari Ryti 

ja Nora Ulla Maria Ohls, Väi-
nö Jaakko Olavi Pyrrö ja Riit-
ta-Liisa Juntunen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Yrjö Maunu 
Eenokki Lumila 95, Lea Mar-
jatta Nylander 83, Jouko Ka-
levi Tuurihalme 64, Aino An-
nikki Vaittinen 87.
Haukipudas: Veikko Olavi 
Mansikkamäki 66.
Karjasilta: Ali Antero Aittola 
70, Yrjö Jaakko Keränen 77, 
Martta Hilja Paasimaa 86, 
Kerttu Marja Sassali 94.
Kiiminki: Milja Onerva Raap-
pana 58, Jouko Olavi Määt-
tä 68, Reijo Leo Jaakko An-
samaa 64.
Oulujoki: Maiju Anna Kaa-
rina Honkanen 80, Taisto Ei-
nari Kemppainen 85, Martta 
Aliisa Lyytinen 89.
Oulunsalo: Anja Annikki Er-
ho 89, Marita Elisabet Hau-
tala 56.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

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 euroa tuntia ennen 
kirkon pääovelta. 
Klo 22 esitystä voi seurata Virtuaalikirkosta, 
www.virtuaalikirkko.fi

Parisuhteen kasvuryhmä
ensimmäinen kokoontuminen to 12.11. klo 18–21 
Karjasillan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39.
Parisuhteen kasvuryhmä on itseohjautuva vertaistuki-
ryhmä, joka kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa yhteen-
sä 8 kertaa. Tule puolisosi kanssa yhdessä toisten pa-
riskuntien kanssa jakamaan ja oppimaan parisuhteen 
iloista ja kipupisteistä. Ryhmä on tarkoitettu tavan-
omaisessa elämäntilanteessa oleville pareille, joilla ei 
tällä hetkellä ole akuuttia parisuhdekriisiä. Ilmoittau-
tumiset 6.11.2015 mennessä sähköpostitse olavi.ma-
kela@evl.fi. Ryhmän ohjaajana Olavi Mäkelä.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 14.10.2 klo 
17, Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 14.10. 
klo 18, Vanha pappila. Ant-
ti Holma. 
Torstain raamattupiiri to 
15.10. klo 13, Vanha pappila, 
Rovastinsali. Raamattupiiris-
sä luetaan Markuksen evan-
keliumia. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
15.10. klo 18, Keskustan srk-
talo, Lilja. NNKY ja Sinapin-
siemen ry. Hiljaisuutta, ruko-
usta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 15.10. klo 
19, Intiön srk-koti. 
Aamupiiri la 17.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Messu su 18.10. 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 18.10. klo 14, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja kanttorina Pé-
ter Marosvári. 
Sunnuntain opetusseurat su 
18.10. klo 15, Vanha pappila. 
Mitä on olla Jeesuksen suur-
lähettiläänä maailmassa? 
Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 18.10. klo 17, 
Heinätorin srk-talo. Puhuja-
na Leena Lehmuspuu.
Raamattupiiri ti 20.10. klo 
19, Intiön srk-koti. Pohjois-

Pohjanmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 21.10. klo 
17, Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 21.10. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala. 
Torstain raamattupiiri to 
22.10. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 14.10. klo 11–12 
alasalissa, Heinätorin srk-ta-
lo. Ruokailun hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 14.10. 
klo 15, Keskustan srk-talo. 
Mitä sinulle kuuluu? Mah-
dollisuus vaihtaa livenä kuu-

lumisia nuorisotyönohjaajan 
kanssa. 
Aamukahavit to 15.10. klo 9,  
Keskustan srk-talo, monitoi-
misali. Päihdetyön diakonia-
työntekijän tapaaminen aa-
mukahavien parissa. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 15.10. 
klo 11–12, Keskustan srk-ta-
lo, Isokatu 17. Päivystys päih-
de/ kriminaalityön apua tar-
vitseville p. 040 5157 315, ri-
ku-matti.jarvi@evl.fi. 
Diakonian ajanvaraus ma 
19.10., Keskustan srk-talo. Ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Isokatu 17. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Tupa tiistaisin ja torstaisin to 
15.10. klo 14, Keskustan srk-
talo.
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 13.10. 
klo 17.30 Heinätorin srk-talo. 
Kerhoon mahtuu 10 lasta ja 
se on maksuton. Ennakkoil-
moittautuminen Kaija Sini-
luoto, p. 050 5249 779. 
Puuhakerho 1.–6.-lk ke 
14.10. klo 17.30, Keskustan 
srk-talo.
Perhekerho to 15.10., klo 10–
11.30, 2. krs, Keskustan srk-
talo.  
Perhepyhäkoulu su 18.10. 
klo 12, Heinätorin srk-talo. Ei 
ilmoittautumista. Maksuton. 

Harrastukset ja kerhot
Silmukka käsityöpiiri ke 
14.10. ja 21.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Tykkäätkö neuloa sukkia tai 
tehdä kortteja? Osaatko teh-
dä nalleja? Silmukkaan ovat 
kaikki käsityöläiset tervetul-
leita, jokaiselle löytyy var-
masti jotain tekemistä. Myös 
uusia ideoita otetaan ilolla 
vastaan. 
Risteyksessä nuortenilta ke 
14.10. klo 18, Keskustan srk-
talo. Elämässä ollaan usein 
risteyksessä. Nuortenilta on 
yksi sellainen. Siellä pohdi-
taan, hiljennytään ja teh-
dään valintoja, jotka vaikut-
tavat matkan jatkamiseen. 
Voit vapaasti valita haluat-
ko vain olla tai viettää aikaa 
toisten nuorten kanssa. 

Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 15.10. klo 10.30, Heinä-
torin srk-talo. Kaikille eläke-
läisille avoin kerho. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
15.10. klo 12.30  Intiön srk-
koti. Tule hartauden, kes-
kustelun, pienen ohjelman 
ja kahvikupposen äärelle. 
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 15.10. klo 13–14.30. 
Suomen vanhin lähetyspiiri. 
Kaikki lähetystyöstä kiinnos-
tuneet ovat lämpimästi ter-
vetulleita. 
Lenkkiryhmä to 15.10. klo 18 
Keskustan srk-talo. Yhteinen 
iltalenkki kaupungin alueel-
la. Sopii hyvin sekä aloitte-
levalle että aktiiviliikkujalle. 
Jos ei muuten niin liikutaan 
ainakin kävellen. Lisät. Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747124.
Nuorten pelikahvila pe 
16.10. klo klo 18 Vanhan pap-
pilan kivijalka, erityisnuori-
sotyön tila. Yhdessäoloa pe-
lejä pelaillen. 
Elossa kahavila pe 16.10. klo 
19,  Keskustan srk-talo. Kai-
kille avoin yhteinen perjan-
tai-illan kahavila Oulun kes-
kustassa.
Kaatuneitten omaiset ma 
19.10. klo 12.30, Keskustan 
srk-talon Monitoimisali. 
Lautapeli-ilta ke 21.10. klo 
19  Keskustan srk-talo. Ter-
vetuloa pelaamaan lauta- ja 
seurapelejä. Kaffi- ja teetar-
joilu.

Musiikkitilaisuudet
Virsilaulu-ilta ti 20.10. klo 18 
Heinätorin srk-talo. Jeesuk-
sen lähettiläät virsissä. 

Naamakirja livenä 
keskiviikkona 14.10. klo 15 Keskustan srk-talossa. 
Mitä sinulle kuuluu? Mahdollisuus vaihtaa livenä 
kuulumisia nuorisotyönohjaajan kanssa.

Risteyksessä nuortenilta 
keskiviikkona 14.10. klo 18 Keskustan  srk-talossa. 
Elämässä ollaan usein risteyksessä. 
Nuortenilta on yksi sellainen. Siellä pohditaan, 
hiljennytään ja tehdään valintoja, jotka 
vaikuttavat matkan jatkamiseen. 
Voit vapaasti valita haluatko vain olla tai 
viettää aikaa toisten nuorten kanssa. 
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vät kokoonnu syyslomavii-
kolla (vko 43).
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 14.10. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 15.10. klo 13 
srk-keskuksessa. 
Juttukahvila ke 14.10 klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
na klo 9–11 diakoniatoimis-
toon p. 044 7310 232.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 19.10. klo 14.30 Kel-

lon srk-kodilla. Neu-
lotaan ja kahvitel-

laan lähetystyön 
ja diakonian hy-
väksi. Kerhon 
aikana on har-
taus.

Eläkeläisten 
musiikkipiiri to 

22.10. klo 13 srk-
keskuksen monitoimi-

salissa.
Lukupiiri ma 26.10. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa. Kirjana Sirpa Ala-
koski: Sikalat.
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 

kokoontuminen 27.10. klo 14 
Kolamäessä.
Naisten lenkkiryhmä viet-
tää syyslomaa 19.10.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 16.10. klo 18.30–
22 seurakuntakeskuksessa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 20.10. klo 12 Montin-Sa-
lissa. Eläkeläisten seurakun-
takerho on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Oh-
jelmassa kahvit, kirkossa har-
taus ja sen jälkeen ulkoilua.  

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.10.2015

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 18.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen ja Kaisa Taskinen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Radiointi Radio Dei.
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 ruokailua ei ole ma 
19.10., on syysloma.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 19.10. 
klo 9.30–10.30 Kolamäessä 
Kiimingin Vanhustentaloyh-
distyksen kerhohuoneella, 
Kivitie 1 E (käynti pihan puo-
lelta). 
 

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 16.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. 
Henna-Mari Sivulan ja Risto 
Ainalin konsertti su 18.10. 
klo 14 Kiimingin seurakun-
takeskuksessa, ks. isompi il-
moitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, -kahvilat ja 
päiväkerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla 43.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, avustaa Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä ja Eeva Holappa.
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit. 
Raamattupiiri ke 14.10. ja 
21.10. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 15.10. klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella.
Rukouspiiri to 22.10. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10-11.30 
Vakkurilassa, 
Martinniemen srk-
kodissa ja Jo-
kelan vanhal-
la koululla. Per-
hekerho on las-
ten ja aikuisten 
yhteinen kerho, 
johon voi tulla il-
man ilmoittautu-
mista. Lisätietoja p. 040 
5471 472 tai outi.palokan-
gas@evl.fi. Perhekerhot ei-
vät kokoonnu syyslomavii-
kolla (vko 43).

Harrastukset ja kerhot 
Varhaisnuorten kerhot ei-

srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Missionuoret to 15.10. ja 
29.10. klo 18 Wirkkulan kah-
viossa.
Nuorten illat perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Jos haluat 
toimia illoissa vapaaehtoise-
na, ilmoittaudu Tarjalle. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 19.10. klo 
10 srk-keskuksessa, hartaus 
klo 9.50. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
18.10. klo 16 ry:llä. Kello: om-
peluseurat pe 16.10. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 18.10. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: toimintators-
tai to 15.10. klo 18 ry:llä.

Perhekerho to 15.10. klo 
9.30–11 Jäälin kappelilla. 
Perhekahvila pe 16.10. klo 
9.30–11 Kirkkopirtillä. 
Esikkoryhmää ei ole tiistai-
na 20.10.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12 
Kirkkopirtillä. 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka Jäälin kappelil-
la ma 19.10. ei ole avoinna.
Naisten Kasvuryhmä on ti 
20.10. syyslomalla. Seuraava 

Varhais-
nuorten kerhot 
ja perhekerhot 
eivät kokoonnu 
syyslomaviikolla 

(vko 43).

vat eri tavoilla keräyksen to-
teutukseen. Ruokavali-

ot ja ilmoittautumi-
set ke 21.10. men-
nessä Seijalle, p. 
040 5793 247. 
Lähtö Kiimingin 
seurakuntakes-

kuksesta klo 11.15 
ja Jäälin kappelilta 

klo 11.25.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 18.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Pasi Kurt-
ti, Mikko Kälkäjä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 18.10. klo 15 Mon-
tin-salissa, Esko Leinonen.

Kerhoon järjestetään kulje-
tus sellaisille, joiden on 
sinne vaikea muu-
ten päästä. Kul-
jetuspyynnöt 
edellisen viikon 
torstaihin 15.10. 
klo 14 mennessä 
Seija Lommalle, 
p. 040 5793 247. 
Yhteisvastuustart-
ti ma 26.10. alkaen klo 12 
Tuiran kirkolla. YV-starttiin 
lähdetään henkilöautoilla. 
Startissa saat tietoa tulevan 
vuoden Yhteisvastuukeräyk-
sestä. Päivä on suunnattu eri-
tyisesti vapaaehtoisille sekä 
työntekijöille, jotka osallistu-

Yhteis-
vastuustartti 

ma 26.10. alkaen 
klo 12 Tuiran 

kirkolla. 

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

Konsertti 
sunnuntaina 18.10. klo 14 
Kiimingin seurakuntatalolla

Henna-Mari Sivula, sopraano ja 
Risto Ainali, urut ja piano 
esittävät säveliä ilosta, rauhasta ja taivaasta. 
Konsertissa kuullaan mm. Schubertin 
ja Caccinin Ave Mariat 
sekä Madetojan 
Kotihin mielin 
ja Leppäsen 
Kerran kauneimmin. 

Ohjelma 10 euroa 
Kirkon Ulkomaanavun
kautta Euroopan 
pakolaisille.
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Lukupiiri 
maanantaina 26.10. 
klo 18 seurakunta-
keskuksen neuvotte-
luhuoneessa. 

Kirjana 
Sirpa Alakosken 
Sikalat.

Nuoret hoi! 
Teille on tarjolla:

•  keskiviikkoisin klo 18–20     
Kellon seukkarin alakerrassa avoimet ovet

•  torstaisin klo 18     
Wirkkulassa pop up -ilta tai missionuoret

•  perjantaisin klo 18–21     
Wirkkulassa nuorten ilta

Toimintaa ilman korkeeta kynnystä! 
Riparilaiset saavat illoista korttiinsa merkinnän.
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Myös syysloma-viikolla!
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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
Tuomasmessu la 17.10. klo 
18, Kastellin kirkko.  Teema-
na on Jeesuksen lähettiläät.  
Toimittaa Erja Järvi, saarnaa 
Petteri Tuulos ja avustavat Ei-
ne Rautiainen ja Ville Vakku-
ri. Esirukousjohtajana on Ju-
ha Tervaskanto. Musiikkito-
teutus Kirsi Anttila ja Karta-
non Laulajat. Sanaosan ai-
kana lapsille pyhäkoulu. Ko-
lehti Euroopan pakolaiskrii-
sin hoitamiseen Kirkon Ul-
komaanavun kautta. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 18.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kolehti  Suomen 
Ekumeeniselle Neuvostol-
le kristittyjen yhteiseen työ-
hön oikeudenmukaisen maa-
ilman puolesta Vastuuviikon 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 18.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala,  avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Pyhä Andreaan naiskuoro.
Messu su 18.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Kirkkokahvit. 
Messu su 18.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Juha Soranta. 
Kappelimessu su 18.10. klo 
12, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiirit ke 14.10. ja 
21.10. klo 18 Karjasillan kirk-
ko, to 15.10 klo 18 Kastellin 
kirkko ja Maikkulan kappeli, 
ti 20.10. klo 13 Kastellin kir-
kon raamattupiiri.
Herännäisseurat su 18.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat to 15.10. 
klo 18 Kaukovainion kappe-
li, pe 16.10. klo 18.30 Pyhän 
Andreaan. Kirkkoseurat pe 
16.10 klo 19, Kastellin kirkko. 
Puhujina Esa Nevala ja Kale-
vi Haapalahti.

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
18.10. klo 10, Kastellin kirkko 
Luontopyhis su 18.10. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 21.10. 
klo 17.30,  Pyhän Andreaan 
kirkko.  Ks. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot 
Sukanvarsi ke 14.10. ja 21.10. 
klo 13, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. 
Kirjavirtaa Pap-
pilassa – kir-
jallisuuspiiri 
lukevaisille ke 
14.10. klo 18, 
Kastellin kirk-
ko.  Nyt on jo lo-
kakuu ja siirrym-
me Raamatun maa-
ilmaan. Lokakuun teok-
set ovat Asko Sahlbergin He-
rodes ja Jarkko Vehniäisen 
sarjakuva teos Paavalin mat-

kat: sandaalit sauhu-
ten. 

Seniorikerho 
ke 14.10. ja 
21.10. klo 14, 
Kaukovainion 
kappelin ystä-
vänkammari. 

Eläkeläisten 
kerho to 15.10. 

klo 12 Pyhän An-
dreaan kirkko,  to 15.10. 

klo 13 Karjasillan kirkko,  to 
15.10. klo 13 Kastellin kirkko. 
3+ ilta pe 16.10. klo 18, Py-

hän Andreaan kirkko.  Tar-
koitettu kaikille 3. vuoden 
isosille ja siitä vanhemmil-
le Mukavaa yhdessäoloa ja 
maailmanmenon ihimette-
lyä.

Musiikkitilaisuudet
Suomalaisia sävelmiä -kon-
sertti ke 14.10. klo 18 Karja-
sillan kirkko.  Käsiohjelman 
hinta on 10 € ja kolmasosa 
tuotosta menee hyvänteke-
väisyyteen paikallisille pako-
laisille.

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
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Seniorikerho 
ke 14.10. 

ja 21.10. klo 14, 
Kaukovainion 

kappelin 
ystävän-
kammari. 

Kappelimessu 
sunnuntaina 18.10. klo 12 Maikkulan kappelissa. 

Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Juha Kivirasi ja kap-
pelin 1.–4.-luokkalaiset taidepyhisläiset, jotka esittä-
vät saarnassa itse tekemänsä näytelmän. 
Musiikkitoteutus Riitta Piippo ja kappelin bändi. 
Kolehti Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle kristitty-
jen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman 
puolesta Vastuuviikon kautta. 

Kappelimessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jossa kes-
kitytään päivän evankeliumiin tämän päivän kysymyk-
sistä ja arkikokemuksesta käsin. Rukousjaksossa lau-
letaan rukouslauluja, ja halutessaan voi sytyttää tuo-
huksen ja kirjoittaa oman rukouspyynnön paperila-
pulle. Rukousjohtaja lukee jätetyt rukouspyynnöt ää-
neen, ja niiden puolesta rukoillaan yhdessä.  Kappeli-
messussa lauletaan rippileireiltä tuttua Nuoren seura-
kunnan veisukirjaa kappelibändin säestyksellä. 

Messun jälkeen tarjotaan vapaaehtoisten valmistamat 
kirkkokahvit. 

Tervetuloa hieman erilaiseen, ehkä vähän rennom-
paan ehtoollisjumalanpalvelukseen! 

Olkkari on mukava ja turvallinen 
kokoontumispaikka yhden van-

hemman perheille. Kaakkurin olo-
huonetila soveltuu erinomaisesti juu-

ri erityislapsille, sillä tilat ovat esteettö-
mät. Olkkarin tarkoituksena on se, että 

voimme jakaa yhdessä niin arjen ilot kuin su-
rutkin. Olkkarista voit löytää uusia ystäviä ja uusia koke-
muksia. Tarjolla on iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. 
Lastenhoito on järjestetty Oulun Diakoniaopiston opis-
kelijoiden toimesta sekä Oulun kaupungin kuntalaisvai-
kuttamisen ja yhteistoiminnan yksikkö tukee Kaakkurin 
olohuonetta lastenhoidossa ja tarjoilussa.
Yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry, Oulun Diakoniaopisto, 
Karjasillan seurakunta sekä 
järjestöjen perheverkko. 
Lisätietoja voit kysyä: 
salla.jamsen@osol.fi, p. 040 7710 266 
tai oulunseudunyvp@gmail.com, 
p. 044 369 084.

Kaakkurin olohuone on vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille 

keskiviikkona 21.10. klo 17.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Raamattupiirit 
keskiviikkona 14.10. ja 21.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

torstaina 15.10 klo 18 
Kastellin kirkko ja Maikkulan kappeli

tiistaina 20.10. klo 13 
Kastellin kirkossa

60-vuotiaiden juhla 
sunnuntaina 15.11. Karjasillan kirkossa. 

Juhla alkaa messulla klo 10 ja 
jatkuu täytekakkukahvien merkeissä. 

Juhla päättyy noin klo 12.30. 
Puolisosi tai ystäväsi on tervetullut mukaan. 

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai 
sähköpostitse karjasillanseurakunta@evl.fi.

Aamupuuro 
torstaina 15.10. klo 9 Kaukovainion kappelissa
perjantaina 16.10. klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa 
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gas, Juhani Lepistö.
Salonpää: 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 14.–21.10.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Afrikkalainen gospelmes-
su su 18.10. klo 10, Oulujoen 
kirkko.  Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttori Leo Rahko. 
Messu su 18.10. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko. 
Raamattu -ja lähetyspiiri 
ma 19.10. klo 18.30 Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 21.10. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Illassa 
mukana lähetysteologi Pent-
ti Kortesluoma. Tervetuloa! 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 15.10. 
klo 10 Huonesuon seurakun-
takoti.  
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13 Myllyojan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 14, Hoikantie 23. 
Piispankamari pe 16.10. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa.  
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Porinakerho ma 19.10. klo 
10–11.30, Vanhusten talon 
kerhohuone, Ylikiiminki. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma 19.10. klo 10–14, 
Nokelantie 48 B. Oulujoke-
lainen, tulepa maanantaisin 
moikkaamaan Ullaa ja juo-
maan kuppi kahvia tai tee-
tä. Tee löytöjä itsellesi ja ys-
tävillesi. Voit tuoda tuoreita 
leivonnaisia tai käsitöitä pie-

nen määrän myyntiin. Tai tu-
le vain rupattelemaan. Lisä-
tietoja: Oulujoen lähetyssih-
teeri Ulla Anttonen, p. 044 
3161 459.
Seurakuntakerho ti 20.10. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.  
Torstaikerho to 22.10. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Fransupiiri ti 20.10. klo 17, 

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 su 18.10. klo 10 Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Ou-
ti Kuru, kanttori Eeva Maija 
Sorvari. 
Hartaus ke 21.10. klo 13.30 
Salonkartano, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 22.10. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Riitta Markus-Wik-
stedt, Katriina Sipilä ja Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus to 22.10. klo 11.30 
Teppola, Minna Salmi.

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
15.10.  klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 15.10.  
klo 9.30. 
Lapsiparkki to 15.10. klo 
12.30–15, Varjakan kylätalo. 
Musiikkikerho to 15.10. klo 
15 Repussa. 
Huom. syyslomaviikolla 43, 
19.10.–23.10. ei ole kerhoja!

Lähetys
Lähetysilta ke 21.10. klo 18 
seurakunnan Toimitalolla. 
Kokoonnumme keskustele-
maan lähetyksestä, uskos-
ta ja elämästä. Lähetysillan 

Myllyojan seurakuntatalo.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

aluksi nautimme pienen ilta-
palan, josta vapaaehtoinen 
kolehti Jaider-pojan koulut-
tamiseen Kolumbiassa.

Muut menot
Herättäjä-yhdistys: Su 18.10. 
klo 18.30 seurat Hilja Alasu-
vannolla, os. Ollilantie 43, 
Kempele.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 18.10. klo 16 seurat 
ry:llä, Olli-Veikko Niskakan-

Kyläkamari 
ma 19.10. klo 11 

seurakunnan Toimi-
talolla. Mukana SPR:n 

Terveyspointti.

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!

Iltaperhekahvila 
keskiviikkona 14.10. klo 18–20 Hintan seurakuntatalossa.

Uusi, avoin kohtaamispaikka alueen lapsiperheille 
Iltaperhekahvila on mahdollisuus myös työssäkäyville 
perheille tulla mukaan tapaamaan muita perheitä.
Iltaperhekahvilassa voit osallistua illan teeman 
mukaiseen yhteiseen tekemiseen, tai vain leikkiä 
ja seurustella. Illan päätteeksi nautimme yhteisen 
iltapalan. Lisätietoja: Anu Suomalainen, p. 040 5881 543.

Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n yleinen 
kokous  ti 27.10. 

klo 19 Yhteisötalolla 
(ent. kunnantalo)
Asia: Tukiyhdistyk-

semme lopetus. 
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

Pikku Putiikki 
maanantaina 19.10. 9–16 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Lapasia, sukkia ja kaikkea muuta mukavaa. 
Jos käsiä tai varpaita palelee, käy 
ostamassa lahjaksi tai itselle lämmintä 
ylle.  Älä unohda syksyn pimeyttä, 
muista heijastin. Voit tehdä ostoksia 
seurakuntatalon ollessa auki. 
Tuotto kansainvälisen 
diakonian hyväksi.

Simojoen ja Kaskisen 

Afrikkalainen gospelmessu
sunnuntaina 18.10 klo 10 Oulujoen kirkossa. 

Liturgia ja saarna Pentti Kortesluoma, 
avustajina Sanna Komulainen, Pekka Leskinen ja 
Ulla Anttonen. Musiikista vastaa Oulujoki 
All-Stars Houseband.  Messun jälkeen 
lähetyslounas tansanialaisittain Myllyojan 
seurakuntatalossa. Emännät Myllyojan Martoista. 
Lähetyslounaan tuotto nimikkolähettien 
Riitta ja Olavi Heino työlle Tansaniassa Suomen 
Lähetysseuran kautta. Nuorten Missioklubin 
edustaja kertoo Tansanian matkasta.

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! 
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Vanhemman väen retkipäivä 
Rokuan Leirikeskukseen 
keskiviikkona 28.10.

Lähde mukaan viettämään retkipäivää Rokuan 
kauniisiin maisemiin ja samalla tutustumaan 
uudistettuun leirikeskukseen. 
Lähtö klo 9.30 kirkon parkkipaikalta ja paluu 
samaan paikkaan klo 17.
Osallistumismaksu 15€, sisältäen kuljetuksen, 
ruokailun ja iltapäiväkahvit leivonnaisten kera

Ilmoittautumiset 23.10. mennessä: 
Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
Katriina Sipilä, p. 044 7453 853
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Tervetuloa perhemessuun
sunnuntaina 18.10. klo 12

Rajakylän seurakuntakotiin. 

Messua toimittamassa ovat pastorit Anu Ojala, 
Riitta Louhelainen ja myös alueen perheitä. 

Messun jälkeen on mahdollisuus nauttia 
yhdessä kirkkokahvit.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 14.10. klo 
19,  Tuiran kirkko. Toimittaa 
Päivi Jussila, kanttori Katri 
Sippola. 
Messu su 18.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttori Heikki Jäm-
sä. Asunnottomien yö. Ks. il-
moitus.
Messu su 18.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Lauri Kujala, kanttori Tomi 
Heilimo. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Evankelista Luukkaan 
ja kappelin vihkimisen muis-
topäivä. Kakkukahvit. 
Messu su 18.10. klo 12,  Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avusta-
vat Lauri Kujala, Paula Mik-
konen ja Eeva-Marja Laiti-
nen, kanttori Tommi Hekka-
la. 80-vuotiaitten juhla mes-
sun jälkeen.
Perhemessu su 18.10. klo 12, 
Rajakylän srk-koti. Toimittaa 
Anu Ojala, avustavat Riitta 
Louhelainen ja Marja Raati-
kainen, kanttori Tomi Heili-
mo. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
18.10. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja, kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille messun aikana, 
kirkkokahvit. 
Iltamessu su 18.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttori Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 21.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Hartaus pe 16.10. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 16.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
80-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhla 
su 18.10. klo 12–
15,  Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Oulun Rauhan-
yhdistyksen 
kirkkoseurat 
ti 20.10. klo 19, 
Pyhän Tuomaan 
kirkko. Olavi Voitto-
nen ja Pauli Pasanen. 

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ke 14.10. se-
kä ma 19.10. ja ke 21.10. klo 
9–13. Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. 
Käsityökerho ke 14.10. klo 
15, Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
14.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.  
Kohtaamisilta ke 14.10. klo 
17.30, Rajakylän srk-koti. Il-
lassa mukana pastorit Riit-
ta Louhelainen ja Jukka Kol-
monen.  
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 15.10. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjänä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 15.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

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

ko. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen ja kanttori Katri 
Sippola. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13–14,  Koskelan palvelu-
keskus. Avoin alueen asuk-
kaille ja palvelutalon väelle. 
Hartaus Petteri Tuulos.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 15.10. klo 17, Rajakylän 
srk-koti. Vetäjänä toimii Jar-
mo Luoto. Tule rohkeasti mu-
kaan! 

Käsityökerho pe 
16.10.klo 9.30–

11.30, Pyhän 
Tuomaan kirk-
ko. 
Käsityökerho 
ma 19.10. klo 
12, Tuiran kirk-

ko. 
Diakoniapiiri ma 

19.10. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
20.10. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho toimii 
Pyhän Tuomaan kirkon kel-
larissa. Kellarin portaat löy-
tyvät ulkoa kun lähtee kirkon 
pääovelta oikealle.
Käsityökahvila ti 20.10. klo 
12–15, Koskelan srk-koti.
Miestenpiiri ti 20.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Mar-
ko Huurre. 
Käsityökerho ke 21.10. klo 
15, Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
21.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412 tai käymällä paikan 
päällä Tuiran kirkolla, Mylly-
tie 5. Muissa asioissa yhteys 

oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Olohuone ke 14.10. klo 16–
18, Tuiran kirkko, Suvanto-
Sali. Lämmitä lähimmäistä –
tapaaminen.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria Rajakylässä ja 
Pyhällä Luukkaalla to 15.10. 
klo 12. Aterian hinta 2 €.
Seurakunnan avoin kahvi-
la pe 16.10. klo 10–13, Palo-
kan palvelukeskus (Parket-
titie 3). Kahvilassa alueen 
diakoniatyön vapaaehtoiset 
keittävät sinulle ja perheel-
lesi kahvia ja teetä tarjottavi-
neen. Kahvila on auki syksyl-
lä vielä seuraavina perjantai-
päivinä: 16.10., 30.10., 13.11. 
ja 27.11. Lisätietoja: diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145, 
heli.m.mattila@evl.fi.
Olohuone ke 21.10. klo 16–
18, Tuiran kirkko, Suvanto-
Sali. Helena ja Erkki Vuoristo.
Juttutupa ma 26.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Lisätietoja: saila.luukko-
nen@evl.fi.
Olohuone ke 28.10. klo 16–
18, Tuiran kirkko, Suvanto-
Sali. Riitta Launimaa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kiitos lapsille hienoista pii-
rustuksista! Nyt alkavat le-
luntekotalkoot! Tule start-
tiin saamaan ohjeet  Lähe-
tystyöpaja Siipeen (Noke-
lantie 48 B, 90150 Oulu)  ma 
19.10. klo 9–12 ja ke 21.10. klo 
9–12. Jatkossa voit tehdä töi-
tä omaan tahtiin vaikka ko-
tona. Lisätiedot: Pentti Kin-
nunen, p. 040 7239 174. Le-
lujen tuotto Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi.

Kivi- ja 
tiffanylasikerho 

tiistaina 20.10. 
klo 10–14, 

Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

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.

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.

Lähde mukaan Ihan Parhaaseen leiriporukkaan 
Rokuan Ihan Parhaaseen leirikeskukseen 

pe–su 30.10–1.11.

Leiri on tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille. 
Leirin hinta on 31 euroa, sisältäen Ihan Parhaan 

Bussimatkan, majoituksen, ohjelman, ruuat 
ja tapaturmavakuutuksen. 

Ilmoittautuminen on avoinna 30.9.–18.10.
osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi.

(etsi hakusanalla: Ihan Paras Leiri tai päivämäärällä).

Leirin ohjaajina Sanna Tervo, Matti Ketola ja 
Pekka Jarkko. Tiedustelut Matti Ketola, 

p. 040 5747 069 / matti.ketola@evl.fi
 

Leirin järjestää 
Tuiran seurakunta/ varhaisnuorisotyö. 

PopUp -kuoro 
sunnuntaina 18.10. klo 10.30–13.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

PopUp -kuoroon ovat tervetulleita kaikki. 

Kuoro kokoontuu ja harjoittelee klo 10.30 ja laulaa 
klo 12 alkavassa messussa. PopUp -kuoro on toteutet-
tu Tuiran seurakunnassa viime vuonna Jouluyön mes-
sussa sekä äitienpäivänä. Nyt kuoromuoto saa jatkoa 
ja kanttori Tommi Hekkala vastaa kuoron harjoittami-
sesta. Kuoroon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Klo 
12 alkavaan messuun harjoittelemme mm. psalmin ja 
vuorovirren sekä kaksi spirituaalisävelmää. Tule roh-
keasti mukaan.

Nallen puuhapäiviä 
lapsiperheille syyslomalla
ma 19.10. klo 10–12 Koskelan seurakuntakodilla 
ti 20.10 klo 10–12 Pyhän Luukkaan kappelilla 

Nalle kutsuu perhettänne puuhapäiviin 
syyslomalla! Voitte kiertää perheenne kanssa 
toimintapisteitä oman aikataulunne mukaan. 
Ohjelmassa nalleaskartelua,  nallemuskari klo 11, 
tarjoilua. Koskelan päivässä on makkaranpaistoa 
nuotiolla ulkona. 
Halutessasi voit ottaa oman nallen mukaan.  
Tervetuloa mukaan koko perheellä. 

Asunnottomien yön päätapahtuma 17.10. 
kello 18–24 Rotuaarilla. Tuiran kirkon ovet ovat

avoinna 17.–18.10. läpi yön. Lue lisää s. 3.
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Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 
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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 0386 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 14.–21.10.2015

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), 
Communion Service in English (sermon also in Finnish) 
su 18.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Tuttu mes-
su kansainvälisellä mausteella englanniksi, Weekly gat-
hering for international people. Toimittaa / lead by Ari 
Savuoja. Kaksikielinen pyhäkoulu messun aikana. Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Messu su 18.10 klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttori Kaisa-
marja Stöckell.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla aj. 17.–25.10. Sijai-
sena Juha Luokkala, p. 0400 
386 983. 
Ystävänkammari ke 14.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Naistenpiiri pe 16.10. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Syntymäpäiväseurat su 
18.10. klo 14 Maire Kovasel-
la, Jäkäläpolku 1, Pulkkila, 
Juha Luokkala.
Lankapiiri ma 19.10. klo 17 
Pukkilan srk-talon kerhoti-
lassa.
EU-ruuan jako vähävarai-
sille ti 20.10. klo 14–17 Piip-
polan srk-kodissa. Omat 
kassit mukaan. Lisätietoja: 
mervi.karttunen@evl.fi tai 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Kastettu: 
Luukas Leonard Kallio 
(Rantsila), Alvar Olavi 
Nuorala (Rantsila)
Kuollut: Ensio Heikki 
Johannes Koukkari 93 
(Rantsila), 
Iida Johanna Leiviskä 
e. Ruotsalainen 90 
(Kestilä)

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Olkkari-ilta ke 14.10. klo 17. Kerho nuorille (18–40-v.) ai-
kuisille kehitysvammaisille. Tarkemmat tiedot: kehitys-
vammatyön diakoniatyöntekijä, p. 040 5156 935. 
Keskustelukerho ti 20.10. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET
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.
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 22.10. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Värik-
käiden keskustelujen lomassa juomme myös päiväkah-
vit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-ko-
din pihalla.

KUULOVAMMAISET
Eläkeläisten päiväpiiri ke 14.10. klo 13, Keskustan srk-
talo. Vaihtelevat aiheet, mukavia vierailijoita. Viittoma-
kielisten 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.
Hyvä tietää -luento pe 16.10. klo 9.30 Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu luento. Kuuroille kuulo-
vammaisille tarkoitettu luento jossa on viittomakieli-
nen tulkkaus. Tilaisuuden alussa kahvit klo 9.30. Luen-
non jälkeen lähdemme yhdessä omakustanteiselle lou-
naalle ravintola Pokkiseen.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
22.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Eläkeläisten piiri jos-
sa kahvit, hartaus ja erilaista ohjelmaa sekä vierailijoita. 
Kuulovammaisten päiväpiirissä kerätään 2 € kahvimak-
sulla rahaa kuuron kummilapsen koulunkäynnin tuke-
miseen Tanzaniassa.
Viittomakielinen messu su 18.10. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. Viittomakielisille kuuroille oma viittoma-
kielellä toimitettu messu. Messun toimittaa kuurojen-
pappi Leila Ikonen. Messun jälkeen kirkkokahvit. Va-
paaehtoisen kahvirahan tuotolla tuetaan kuuron kum-
milapsen koulunkäyntiä Tanzaniassa.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 16.10. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Tavoiteryhmä ma 19.10. klo 10–12 Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille. 

Tuomasmessu la 
17.10. klo 18 Kastel-
lin kirkossa, ks. il-
moitus s. 14. 
Seuraavan Luukas-
messun suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
Anna palautetta ja ideoita! Luukas-messu on pe 6.11. klo 
19, valmistelu alkaa klo 17.30 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa Yliopistokatu 7. Koska juuri sinä tiedät, millainen on 
hyvä messu! Tervetuloa!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 28.10. klo 18, Isoka-
tu 17.
 
JÄRJESTÖT 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 14.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Kerran paratiisissa… 
(osa 1/3) Puhe Samuel Korhonen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 16.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Teemana sielunhoito. Puhe 
Päivi Moilanen. 
OPKOn opiskelijailta la 17.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Kuinka luetaan Uutta Testamenttia? Pekka Ryhänen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 21.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raamis. Oma Raamattu mukaan! 

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 16.10. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Nimikkolähetti Pekka Mikkola kertoo 
Venäjällä ja Virossa tehtävästä lähetystyöstä. 

Kirkkokuoro to 15.10. klo 17.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 15.10. klo 18 kirkossa.
Euron aamiainen pe 16.10. 
klo 7.30–9.30 srk-salissa
Kahvihetki lähetyksen hy-
väksi  la 17.10 klo 14 srk-sa-
lissa. Mukana piispa Andrew 
Gulle Tansaniasta.
Suomalaisia sävelmiä -kon-
sertti su 18.10 klo 19 kirkos-
sa. Satu Kae, alttoviulu, Sa-
tu Nyman, huilu, Laura Rön-
tynen, piano. Ohjelmamak-
su 10 euroa.
Eläkeliiton syyskokous ti 
20.10 klo 11 srk-salissa. Ar-
vontaa.

 
Syyslomalla viikolla 43 
ei ole kerhoja.

Vapaaehtoisia 
kaivataan 

aamiaisaamuihin. 
Ilmoittautua voi 

Marjalle, 
p. 040 7430 382. A
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Käy tykkäämässä!  www.facebook.com/oulunseurakunnat
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu  14.–21.10.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettu syysloma-
viikolla ma 19.10. ja pe 23.10. 
Virasto avoinna ke 21.10. klo 
9–14.
Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi syyslomaviikolla vko 
43 ei kerhoja. Lisätietoa ker-
hoista 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.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 14.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset keskiviik-
koisin 18.30–20 srk-talossa, 
ei syyslomaviikolla 43.
Perhekerho to 15.10 klo 10 
srk-talossa.
Eu-ruokajako kirkkoherran-
virastossa (Toukolantie 3) to 
22.10. klo 12–17.
Raamattupiiri ti 27.10. klo 
18.30 srk-talossa, Apt.teot 
23.
Seurakunnalla on uudet 
nettisivut, osoite on lumijo-
enseurakunta.fi. Käyhän tu-

Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saar-
naa rovasti Matti Vaini-
kainen, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, Lu-
mijoen Rauhanyhdistyk-
sen juhlakuoro. Lumijoen 
Rauhanyhdistyksen 70-v. 
juhlajumalanpalvelus.

Jumalanpalvelukset
Messu su 18.10. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 18.10. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

tustumassa sivuihin ja anna 
palautetta.
Rauhanyhdistys: Pe 16.10. 
klo 19.30 raamattuluokka 
pienet T&H Vanhalalla ja 
isot Eskolalla. Su 18.10. klo 
12 70-vuotisjuhlajumalan-

p. 040 573 7988.
Seurakuntakerho torstaisin 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa, 
ti 20.10. klo 12 Väinölässä, 
ke 21.10. klo 10 Pyhännän, 
to 22.10. klo 13 Rantsilan ja 
to 22.10. klo 10 Kestilän srk-
talossa (huom. päivä!).
Syyslomaviikolla ei ole 
kuoroja eikä kerhoja, paitsi 
Pulkkilan perhekerho!
Perhekerho ke 14.10. klo 10 
Kestilän kerhokodissa ja ke 
klo 10 Pulkkilan srk-talon 
kerhotilassa.
Päiväkerho to 15.10. klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe 
16.10. klo 10 Pulkkilan srk-
talon kerhotilassa, pe 16.10. 
klo 10 ja klo 13 Pyhännän 
srk-talon kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ke 14.10. klo 
16.30 Piippolan srk-kodissa, 

dissa. Retkipäivä ma 19.10. 
Pulkkila: To 15.10. kirkko-
kuoro klo 13.30 ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: To 15.10. veteraani-
kuoro klo 12, nuorisokuo-
ro klo 14.30 ja lapsikuoro 
klo 17.45 srk-talossa. Rant-
sila: Ke 14.10. veteraanikuo-

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.

Kastettu: 
Jasper Toivo Oskari Paavola, Ilmari Tauno Matias Jokitalo
Kuollut: Anna-Liisa Mattila 83

Operaatio Joulun lapsi 
Kenkälaatikkolahjoja Romanian ja Moldovan 
köyhimpiin kyliin 2–14-v. lapsille. 
Otamme vastaan uusia lasten villasukkia, 
lapasia, pipoja, pieniä pehmoja, paitoja, 
palasaippuaa, hammasharjoja, tahnaa, 
kampoja, koulutarvikkeita, värikyniä ja 
hedelmäkarkkipusseja ensi vuoden päiväyksellä. 
Toimita lahjasi virastolle pe 30.10 mennessä. 

Lisätietoja Marjolta, p. 045 6381 973.

palvelus kirkossa jonka jäl-
keen juhlakahvit ja terveh-
dykset ry:llä sekä päiväjuh-
la klo 14 ry:llä. Ma 19.10. 
klo 19 miestenilta ry:llä. Ke 
21.10. klo 19 ompeluseurat 
Irma Körköllä.

Nuortenillat 
Kestilä
Ma 9.11. klo 17 kerhokoti
Piippola
Ma 23.11. klo 17 seurakuntakoti
Pulkkila
Ti 27.10. klo 17.30 seurakuntatalon kerhohuone
Pyhäntä
Ti 3.11. klo 17.45 seurakuntatalon kerhohuone
Ma 16.11. klo 17 seurakuntatalon kerhohuone
Rantsila
Ti 10.11. klo 17 seurakuntatalo

Rantsilan seurakuntatalolla pidettiin su 4.10. rippikoulun infotilaisuus. 
Kirkko ja seurakuntatalo oli täynnä rippikouluun ilmoittautuvia sekä 
heidän vanhempiaan.

Mieskuoro
alkaa torstaina 29.10. klo 19 

Pyhännän seurakuntatalossa.
 

Harjoitellaan joka toinen torstai. 
Miehet, nyt laulamaan kaikista kappeleista! 

Kuoroa johtaa Veijo Kinnunen, 
p. 040 8231 860.

P
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Naisilla on naistenilta. 

Nyt viritellään miehille jotain eli

Miestenilta
perjantaina 23.10. klo 19 Piippolan Jedun 

AVA-tilassa, mikä löytyy asuntolan päästä,
 osoite Anttilantie 6. 

Rentoa yhdessäoloa ja makkaranpaistoa. Luvassa 
hyviä juttuja ja paljon naurua. 

Tervetuloa!

ro klo 11 ja Stellat klo 15.15. 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Aviopuolisoiden virkistysil-
ta pe 16.10. klo 18.30 ry:llä, 
alustus Timo Poikkimäki. 
Seurat su 18.10. klo 19 ry:llä, 
Mikko Tahkola. Piippola: 
Ompeluseurat pe 16.10. klo 
19 Taina ja Janne Korsulai-
sella. Pulkkila: Pyhäkou-
lu su 18.10. klo 12 ja seurat 
su 18.10. klo 19 ry:llä. Py-
häntä: Opistomyyjäiset ke 

to 15.10. klo 15.30 Tavast-
kengän koululla ja to 15.10. 
klo 15.30 Hovin koululla. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 14.10. klo 18 srk-ko-

14.10. klo 18.30 ry:llä. Har-
taus su 18.10. klo 11 Nesto-
rissa. Seurat su 18.10. klo 16 
ry:llä. Rantsila: Opistoilta 
pe 16.10. klo 19 ry:llä.
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Juuri nyt 
vapaaehtoistyössä etsitään: 

• Kierrätystorille apua perjantaiaamuiksi
• Ystäviä ikäihmisille

• Pakolaistoimintaan vapaaehtoisia

Jos löysit jotain itselle sopivaa, ota yhteyttä:
Limingan seurakunta, Marika Kamps, 
p. 044 7521 243, marika.kamps@evl.fi

Kastetut: Olivia Anna Elisabet Parviainen, 
Minja Inka Emilia Kangas, Akseli Aleksanteri Moisala, 
Olivia Aurora Korkiakoski, Miska Santeri Mäkelä
Vihitty: Markus Heikki Olavi Kangas ja Nora Emilia Kaik-
konen, Jani Mikael Moilanen ja Marjo Hannele Tiihala
Kuollut: Laura Kaarina Koukkula s. Pernaa 89, 
Aune Katariina Kivirinta s. Heiska 83

Messu su 18.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Kimmo He-
lomaa, saarna Viktoria-
järven itäisen hiippakun-
nan piispa Andrew Gulle 
Tansaniasta, avustaa Ve-
sa Äärelä, messudiakoni 
Minna Sorvala, kanttori 
Taru Pisto. Kirkkokahvien 
jälkeen tilaisuus kirkkosa-
lissa. Piispa Andrew Gulle
kertoo Tansanian kristit-
tyjen tilanteesta.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  14.–21.10.2015

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.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 18.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, avustaa Maisa 
Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta, Täh-
det-kuoro, jumalanpal-
velusryhmä: Rauhanyh-
distys.
Sunnuntaikammari su 
18.10. klo 16 alkaen kir-
kossa. Vietetään yhdes-
sä toteutettava messu-
hetki, jonka jälkeen jat-
ketaan yhdessäoloa kirk-
kokammarissa. Mukaan 
kutsutaan erityisesti 
nuoria aikuisia ja opiske-
lijoita, mutta aivan jokai-
nen on tervetullut.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Ruokapankki tiistaisin klo 
17–19 Kirkonkylän seurakun-
takodilla (Tiilitie 1) ja Asu-
kastuvalla (Honkasentie 11). 
Ruokakasseja jaetaan vähä-
varaisille. Järj. Kempeleen 
seurakunta ja MLL
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
14.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
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 (perhepäivä-

hoitajien ja hoitolasten ryh-
mä). 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 15.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seu-
rakuntapiiri to 15.10. 
klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Varhaisnuor-
ten kuoro to 
klo 16 Van-
hassa pappi-
lassa.
Kirkkokuoro 
to 15.10. klo 
19 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Askeleet pe 16.10. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Hovilan ulkoilutuspäivä ma 
19.10. klo 13.30. Mukana pal-
veluryhmä.

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 19.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Omaisryhmä mielenter-

veyskuntoutujien 
läheisille ti 20.10. 

klo 17.30 Kok-
kokankaan 
srk-keskuk-
sessa.
Yhteistyös-
sä Hyvän 

mielen ta-
lon kanssa. 

Lisätiedot Soile 
Pakkanen, p. 040 

7790 367.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 21.10. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljenty-
mishuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 

Limingan 
seurakunta on 
saanut uudet 

nettisivut. 
Käy tutustumassa ja 

jätä halutessasi 
palautetta. 

www.limingan-
seurakunta.fi

Ystävärengas to 15.10. klo 
14, Alatemmeksen vanhain-
kodilla hartaudessa.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 16.10. klo 9 seura-
kuntatalolla. Aa-
mupala tar-
jolla eurolla 
klo 9–10.30. 
Kauppojen 
lahjoitta-
maa ruokaa 
jaossa klo 10 
alkaen. 
Lähetysvintti 
ma 19.10. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin seurat ma 19.10. 
klo 13. Olli Seikkula ja Han-
na Korri.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 20.10. klo 12 Kotikololla. 

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

Avoin mielenterveyskuntou-
tujien vertaisryhmä. Puuhail-
laan porukalla kaikkea ki-
vaa! Mukana Marika Kamps 
ja Maire Taikina-aho.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 21.10. klo 12 seura-
kuntatalolla. Kinkerit vanho-
ja tapoja muistellen, pastori-
na Ilkka. Ota vanha Katekis-
mus mukaan!

Partio: Ke 14.10. 
klo 15–17 päi-

vystys Partio-
toimistossa. 
To 15.10. klo 
18–20.30 
Linnaseik-
kailu Liisan-

linnassa tar-
pojille, samo-

ajille ja vaeltajil-
le: linnanvalloitus-

ta sekä hampurilaisia 
tulilla. 19.–25.10. syyslomalla 
ei partiokokouksia. Retkikir-
jeet ja tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi

Rauhanyhdistys: Pe 16.10 
klo 18.30 nuortenilta ry:llä ja 
klo 18.30 kodinseurat Laura 
ja Samuli Kämäräisellä ja raa-
mattuluokka (7.–8.) ry:llä. La 
17.10 klo 18.30 äidit ja isät il-
ta ry:llä. Su 18.10 klo 10 Ju-
malan palvelus kirkossa ja klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. To 22.10 klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.

keskutelupiiri ke 21.10. klo 
18.30, Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. Yö-
pappila pe 16.10. klo 20.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Perhekerho to 15.10 
klo 10 ry:llä. Kotiseurat to 
15.10. klo 18.30 radan län-
sipuoli: Tahkola Tiina ja Ar-

Christian Ahlskogin urkukonsertti 
lauantaina 17.10. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. Lue juttu s. 5.

EU-ruokajako 
liminkalaisille 
vähävaraisille

tiistaina 27.10. klo 15 alkaen, 
niin kauan kuin tavaraa riittää.

Limingan osuusmeijerillä, Meijerintie 4.

Limingan seurakunta ja SPR

Kastettu: 
Jonna Elina Körkkö, 
Sara Emilia Puhakka, 
Niilas Eeli Oliver Tahkola,
Teemu Kalle Matias 
Toppinen
Kuollut: Kaarlo 
Petteri Suvanto 93

to, Patotie 8. Raamattuluok-
ka pe 16.10. klo 18 (Isot engl.) 
ry:llä. Raamattuluokka 4.–
5.-lk pe 16.10. klo 18 Haapa-
koski. Seurat su 18.10. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 20.10. 
klo 12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.10. klo 19 
Syri R&A, Muinaisranta 23, 
Tyrnävä. Seurat su 18.10. klo 
16 ry:llä.

Hengähdä hetkeksi 
Paavalin ja Apostolien tekojen seurassa 
13.–15.11. Leirikeskus Luurinmutkassa
Vietä rentouttava viikonloppu hiljentymällä luonnon 
rauhassa. Ohjelmassa mm. raamattutyöskentelyä, le-
poa ja hiljentymistä. Leirin hinta 70 €. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 2.11. mennessä p. 040 7790 367 / Soi-
le. Hän sanoi heille: ”Lähtekää mukaani johonkin yksi-
näiseen paikkaan, niin saatte levähtää.” (Mark. 6:31)

Joulun lapsi -keräyksessä 
kootaan joululahjapaketteja Romanian lapsille. Paket-
tien laatikoita ja kokoamisohjeita on saatavilla Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon aulassa. Valmiiksi koottuja pa-
ketteja voi toimittaa kirkon aulaan aina messun yhtey-
dessä 18.10.–8.11. välisenä aikana. Kirkosta ne toimi-
tetaan valtakunnallisiin keräyspisteisiin. Lisätietoja voi 
kysyä lähetystyön koordinaattorilta.

Syyslomaviikolla 
19.–23.10. 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja, 

eikä varhaisnuorten 
kerhoja ja 
kuoroa.
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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

Messu su 18.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava. 

Perhepyhäkoulu su 18.10. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa. 
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 19.10. klo 12 Ritva 
Honkarinnalla, Lee-
na Leskelä, Jouni 
Heikkinen.
Porinapirtti ti 
20.10. klo 12 
Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Tervetuloa jutte-
lemaan ja keskuste-
lemaan. Kahvitarjoilu!
Keskipäivänkerho ke 21.10. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Leena Leskelä, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ke 21.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, 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 

Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Laura Ala-
saarela.
Messu su 18.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
avustaa Riitta Pesonen, 
kanttori Laura Alasaare-
la. 70 ja 75 vuotta täyt-
tävien kirkkopyhä, juhla 
Temmeksen srk-talolla.

Hartaus ke 14.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus to 15.10. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Kirkkoherranvirasto ja 
talous toimisto suljettu pe 
16.10. koko päivän. 

Hartaus ke 14.10. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Nuttupiiri to 15.10. klo 17 
Pappilassa.
Siioninvirsiseurat to 15.10. 
klo 18 Temmeksellä, Aino 
Junttilalla Puolukkatie 5 B.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 20.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.

21.10. ei kuoroharjoituksia. 
Lapset/ perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 12.30–14.30 Päi-

värinteen srk-salissa se-
kä to klo 10–12 Lai-

tasaaren rukous-
huoneella. Vii-
kolla 43 ei per-
hekerhoja. Per-
jantaisin klo 9 

perhekerho Kyl-
mälänkylän kap-

pelissa, yhteyshen-
kilönä Mirka Lepistö, 

p. 045 8887 071. Perhepy-
häkoulu su 18.10. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Pyhäkoulu sisältää hengel-
lisiä lauluja, Raamatun ker-
tomuksia, rukousta, leikkejä 
ja pieniä toimintatuokioita. 
Lapsi saa Pyhäkoululehden 
kerran kuukaudessa. 
Nuoret/ rippikoulut: Viikolla 
43 ei nuorten toimintaa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-

Ruokakassien 
jakelu 

vähävaraisille 
ma  klo 10–11 

seurakuntatalon 
alakerrassa. 

Kastettu: Lidia 
Mariella Kälkäjä 
Kuollut: Urpo Eemil 
Aittakumpu 84

Keskustelu- ja raamattuil-
ta ti 20.10. klo 18–19.30 Tyr-
nävän kirkon sakastissa. 
”Sakastissa puhu-
taan… vihasta”, 
mukana Outi 
Pohjanen. Tule 
mukaan iltaan 
keskustele-
maan tai kuun-
telemaan!
Hautausmaan sii-
voustalkoot ti 20.10. 
klo 10 Temmeksellä.
RaaTuu ke 21.10. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako tyrnä-
väläisille vähävaraisille maa-
nantaisin klo 8.30–9.30 Pö-

milässä. Elintarvikkeita jae-
taan niin kauan kuin kasse-

ja riittää.
Aamukammari kes-

kiviikkoisin klo 
9–10.30 Pappi-
lassa.
Seurakuntaker-
ho tiistaisin klo 
12.30 Seurojen-

talolla.
Tyrnävän rauhanyh-

distys: Seurat su 18.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.10. klo 19 
Muinaisranta 23. Seurat su 
18.10. klo 16 ry:llä. 

Seurakunnalla 
on uudet kotisivut. 

Käy tutustumassa 
osoitteessa 

www.tyrnavan-
seurakunta.fi

Kastettu: Eemil 
Aleksanteri Lahtela, 
Leonel Aukusti Närhi
Kuollut: Hannu 
Sakari Juustila 30

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 
5.11.2015.

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 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.

Herran huoneiden 
kuvamaailma 
Ekumeenisessa kuva- ja ikoni-
kirjassa esitellään ja tulkitaan 
Muhoksen luterilaisen kirkon 
ja Muhoksen Korivaaran mä-
ellä sijaitsevan Kristuksen kir-
kastumisen tšasounan Raamatun 
kuvamaailmasta syntyneitä kuvia. Kirja on visuaalises-
ti korkeatasoinen ja sisältää tieteellistä tutkimusta liit-
tyen molempien kansankirkkojemme hengelliseen ja 
materiaaliseen perinteeseen.  
Tutkija Paula Mäkelä kertoo kirjassa kirkkomaalari 
Emanuel Granbergistä.  Granbergin seinämaalauksia 
avaa uskonnon lehtori Marja-Kaisa Heikkinen, ja Ou-
lulaisen Raija Savolaisen ja Muhoksella syntyneen Elsa 
Helena Topin maalaamien ikoneiden kuvamaailmasta 
kertoo piispa Arseni.
Kansankirkkojemme historia avautuu kirkkorakennus-
ten kautta.  Niitä kirjassa esittelevät yliarkkitehti Antti 
Pihkala ja filosofian tohtori Katariina Husso.  Ikonimaa-
lauksen historiasta Oulun seudulla kirjoittaa Oulun seu-
dun ikonimaalareiden puheenjohtaja Heljä-Marja Sur-
cel.  Kirjan on toimittanut kirkkoherra Jouni Heikkinen. 
Herran huoneiden kuvamaailma – Muhoksen eku-
meeninen kuva- ja ikonikirja on myynnissä Muhoksen 
kirkkoherranvirastossa, os. Muhostie 7 B, hintaan 20 
euroa. Lisätietoja Jouni Heikkiseltä, jouni.heikkinen@
evl.fi, p. 040 5525 810.  

Mikkelinpäivän perhemessussa "kastetut" nalle-enkelit Sokeri ja Kaneli.

taisin klo 10–12. Porinapirt-
ti ”vauvasta vaariin” ti 20.10. 
klo 12. Kahvitarjoilu. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 15.10. klo 18.30 ompelu-
seurat Saara ja Tapani Hanhi-
suannolla sekä Anneli ja Pek-
ka Rissasella. Pe 16.10. klo 19 
nuortenilta H. Männiköllä. 
La 17.10. klo 19 raamattu-

luokka-iltakylät: 4.–6.-lk A. 
Jokitalo ja 7.–8.-lk Antila. Su 
18.10. klo 17 julkaisuilta.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 15.10. klo 19 sisarilta. 
Pe 16.10. klo 19 nuortenilta 
Männiköllä. La 17.10. klo 19 
raamattuluokat: pienet Lou-
hisalmi ja isot Antila.
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Teen Helsingin yliopis-
ton teologisessa tiede-
kunnassa (yhteistyössä 
Åbo Akademin kanssa) 

tutkimusta seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuulu-
vien vanhoillislestadiolaisten 
ja vanhoillislestadiolaistaus-
taisten ihmisten kokemuksista. 

Tutkimustani varten kerään 
kirjoituksia kaikenikäisiltä ih-
misiltä, joilla on omakohtai-
nen side vanhoillislestadiolai-
suuteen ja jotka kokevat kuulu-
vansa seksuaali- tai sukupuoli-
vähemmistöön.

Olen kiinnostunut esimer-
kiksi seuraavanlaisista kysy-
myksistä: Miten olet kokenut 
uskonnollisen vakaumukse-
si tai taustayhteisösi ihantei-
den ja oman seksuaalisuutesi/
sukupuolisuutesi yhdistämi-
sen? Mitä vanhoillislestadio-
laisuus on merkinnyt ja mer-
kitsee sinulle? Miten olet elä-
nyt vanhoillislestadiolais(taus-
tais)ena sukupuoli- tai seksu-
aalivähemmistön edustajana? 
Ovatko lapsettomuus, yksinäi-
syys tai mahdollinen selibaa-
tissa eläminen vaikuttaneet 
elämääsi? 

Pyydän sinua ensisijaises-
ti kirjoittamaan aiheesta. Voit 
kirjoittaa täysin vapaamuotoi-

sesti, omin sanoin ja mistä ta-
hansa näkökulmasta. 

Kirjoita mieluiten sähköi-
sesti ja lähetä tekstisi sähkö-
postina tai sähköpostin liite-
tiedostona. 

Voit myös kirjoittaa käsin ja 
lähettää tekstisi kirjeenä. Liitä 
kirjoitukseesi nimesi tai nimi-
merkkisi, tieto sukupuolestasi, 
kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja 
ammattisi. 

Pyydän kirjoituksia 15. 
marraskuuta 2015 mennessä.

Tutkimustulosten yhteydes-
sä kirjoituksista julkaistaan 
esimerkkiotteita. Niistä muu-
tetaan henkilönimet ja muut 
tunnistamisen mahdollista-
vat tiedot. Kirjoitukset arkis-
toidaan Tampereen yliopiston 
yhteiskuntatieteelliseen tieto-
arkistoon mahdollista myö-
hempää tieteellistä tutkimus-
ta varten. 

Siinä yhteydessä kirjoitta-
jien nimi- ja kotipaikkatiedot 
hävitetään. Aineistoa tullaan 
käyttämään vain tutkimustar-
koituksessa ja käyttäjiltä edel-
lytetään kirjallinen käyttöeh-
to- ja vaitiolositoumus. Mikäli 
et halua, että kirjoituksesi ar-
kistoidaan tutkimuksen pää-
tyttyä, kerro se kirjoitukse-
si alussa. Tällöin kirjoitukse-

si hävitetään tutkimuksen val-
mistuttua. 

Kirjoitustasi käsitellään eh-
dottoman luottamuksellises-
ti ja kirjoittajien anonymiteet-
ti taataan. 

Tutkimus on osa akatemi-
aprofessori Elina Vuolan joh-
tamaa, Suomen Akatemian ra-
hoittamaa tutkimushanketta 
”Ruumiillinen uskonto. Ruu-
miillisuuden ja sukupuolen 
muuttuvat merkitykset uskon-
nollisen identiteetin nykymuo-
doissa Suomessa”.

Vastaan mielelläni kysy-
myksiin ja kiitän lämpimästi 
osallistumisestasi.

EETU KEJONEN
tutkijatohtori, Ruumiillinen 
uskonto -projekti
Åbo Akademi, Piispankatu 16, 
20500 Turku
Sähköposti: 
eetu.kejonen@helsinki.fi, 
p. 050 4489 149 
Lisätietoja tutkimushankkeesta 
antaa myös:
Elina Vuola, akatemiaprofessori, 
tutkimushankkeen johtaja
Teologinen tiedekunta, PL 4, 
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti:
elina.vuola@helsinki.fi, 
p. 050 3111 972

Kirjoituspyyntö:

Sukupuolivähemmistöt 
vanhoillislestadiolaisuudessa

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Nuorena ja huimana ha-
lusin ajaa kaverini au-
toa metsäautotiellä. Sii-

nä kävi huonosti. Sekä auto et-
tä kaveri joutuivat paikattavaksi. Kun kriittiset asiat oli 
hoidettu, kaivauduin sänkyyn ja aloin itkeä. Itkin, itkin, 
itkin ja pelkäsin, mitä isä sanoo.

Isä tuli kotiin, ja kuulin äidin kertovan, mitä oli ta-
pahtunut.

Normaalioloissa isässä oli mielestäni runsaasti toivo-
misen varaa. Nyt tajusin kuitenkin, että se olin minä, jo-
ka oli mokannut, raskaasti.

Isä tuli luokseni, pysähtyi keskelle huonetta, rykäi-
si ja sanoi: 

– Ole iloinen, että sait opetuksen ja pääsit noinkin 
vähällä.

Siinä hetkessä oli armon kauneutta. Erehtyneenä ja eh-
doin tahdoin pahaa tehneenäkin olen edelleen Isän tytär.

Vuoden 2004 tsunamissa noin 300 000 ihmistä me-
netti henkensä. Eläinten ruumiita sen sijaan löy-
tyi vain vähän. Eläimet olivat paenneet ylängöille.

Psykologi Ted Zeffin mukaan eläimet valitsevat usein 
johtajakseen niin kutsutusti erityisherkän yksilön, joka 
vaistoaa vaarat ennalta, havainnoi tarkasti ja kokee sy-
västi.

Erityisherkkyys on geneettinen piirre, joka on noin 
20 prosentilla populaatiosta – myös ihmispopulaatioista. 
Erityisherkkiä syntyy koko ajan; heidän määränsä suh-
teessa valtaväestöön pysyy vakiona.

Kuuluisia erityisherkkiä ovat muun muassa Martin Lut-
her King, Äiti Teresa ja Dalai Lama. Suuria tiennäyttäjiä.

Meillä ihmisilläkin on siis mahdollisuus.

Vanha mies istui kadulla, vieressään muovikassi. 
Hän nuokkui hieman, mutta terästäytyi välillä ja 
katsoi eteensä.

Kaikki kävelivät ohi, minäkin. Askel askeleelta oloni 
muuttui huonommaksi. Anttilan kohdalla pysähdyin ja 
katsoin lompakkooni. Siellä oli kaksikymppinen ja vii-
sikymppinen. Taittelin kaksikymppisen taskuun ja pa-
lasin takaisin.

Kun seisahduin, mies nosti päätään. Käsi kömpelönä 
ojensin seteliä. Mies otti rahan ja sopersi: "...siunausta". 
Kiitin ja kävelin pois.

Sisäiset demonini olivat valmiina. "Se ostaa tuollakin 
rahalla viinaa!" yksi huusi. Toinen moitti: "Olisit anta-
nut viisikymppisen."

Ulvokoot de-
monit, minä en 
kuunnellut. Mi-
nut oli juuri siu-
nattu.
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Ole iloinen, että 
sait opetuksen 
ja pääsit noinkin 
vähällä.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

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. 

Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita.

Eteenpäin-messujen 
arvontatulokset

Oulun seurakunnat olivat mukana Ou-
lu-hallissa 7.–8.10. järjestetyillä Eteen-
päin-messuilla. 

Seurakuntien arpajaisissa kuuma-
ilmapallolennon voitti Christian Kär-
ki ja kiipeilylahjakortin kahdelle hen-
gelle Helmi Paaso, Janette Kämäräi-
nen ja Kalle Manninen.

Kiitos kaikille arvontaan osallistu-
neille.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute
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