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Pääkirjoitus

Sivuun sysätyt 
nuoret miehet

Maailma on menossa parempaan päin, 
toteaa tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava

Tulevaisuuden tutkija Ilkka 
Halava on optimisti, mi-
kä on harvinaista aikana, 
jolloin eteen tuntuu vyö-

ryvän pelkästään kriisejä ja huo-
noja uutisia. 

Halava uskoo, että 30 vuoden 
päästä ihmiskunta on korjan-
nut itse aiheuttamansa ongelmat 
maapallolla. 

Silloin elämme paratiisimai-
sessa tilassa, johon on päästy 
luottamalla teknologian kehityk-
seen ja rikkomalla totutut raken-
teet. Kirkolla voi halutessaan ol-
la iso rooli uudenlaisen yhteisön 
luomisessa. 

– On hienoa, että kirkko on 
kiinnostunut tulevaisuudestaan. 
Mutta onko se kiinnostunut yh-
teiskunnan tulevaisuudesta tai 
sen ohjaamisesta, Halava heitti 
kysymyksen Oulun hiippakun-

nan pappien kokoontumisessa, 
joka pidettiin viime viikolla Ou-
lussa.

Minuus määräytyy 
liikaa työn mukaan 
Suomalaisille suurin ongelma pa-
ratiisiin saavuttamisessa on suh-
de työhön.  Työ on suurimmalle 
osalle tärkein minuutta määrit-
televä asia.

– Tässä kirkolle olisi tärkeä 
paikka vaikuttaa: miksi identi-
teetin keskipisteeksi ei ole mi-
tään muuta? Mielenterveysongel-
mat pienenisivät, jos työ ei mää-
rittäisi kaikkea. 

Ilkka Halava haluaisi muuttaa 
koko työjärjestelmän. Ensimmäi-
senä hän ottaisi käyttöön perus-
tulon. 

– 2030-luvulla vain 35–40 pro-
senttia suomalaisista on perintei-

sessä palkkatyössä. Työn määrä 
yksinkertaisesti vähenee, ja sil-
loin tullaan lähemmäksi paratii-
sin tilaa.

Muutos on havaittavissa jo 
nuorissa aikuisissa. Pätkätöihin 
tottunut sukupolvi ei enää luo 
omaa identiteettiään työn, vaan 
esimerkiksi harrastusten poh-
jalle. 

 
Kehitysusko haastaa 
perinteisiä yhteisöjä
Halavan näkemyksen mukaan 
Suomessa ihmisiä arvostetaan sen 
mukaan, kuinka tuottavia he ovat 
bruttokansantuotteen kasvulle. 

– Jopa saksalaiset, joihin mie-
luusti vertaamme itseämme, ovat 
meitä vapaa-aikaorientoituneem-
pia. Suomalaiset eivät osaa edes 
keskustella naapurin kanssa en-
nen kuin tietävät hänen ammat-

Lokakuun kymmenentenä päivänä vietetään 

Aleksis Kiven päivää. Kiven tunnetuin teos 

Seitsemän veljestä (1870) kertoo pojista ja hei-

dän kasvustaan, syrjäytymisestä, ihmissuhdekiis-

toista, pettymyksistä ja lopulta oman tien ja tehtä-

vän löytymisestä.

 Tänä syksynä Suomessa havahduttiin Taloudelli-

sen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kou-

lutusvertailun paljastamaan tietoon, jonka mukaan 

viidesosa suomalaisista nuorista miehistä on kou-

lutuksen ja työelämän ulkopuolella. Joutilaisuus ei 

automaattisesti tarkoita syrjäytymistä, mutta lisää 

sen riskiä huomattavasti.

 Tämän tiedon pitäisi herättää myös kirkkoa 

miettimään, missä meni pieleen, kun nuoret mie-

het katoavat suurin joukoin myös seurakunnista. 

Jossakin tuolla kaduilla ja suljettujen ikkunaverho-

jen takana ovat sivuun sysättyinä ne nuoret miehet, 

jotka hetkeä aiemmin pohtivat kirkkain silmin rippi-

koulussa armoa ja etiikkaa ikätovereidensa kanssa. 

Sitten he vain hävisivät jonnekin.

 Kun Kivi kirjoitti tarinaansa vel-

jeskatraasta, Suomesta rakennet-

tiin yhteiskuntaa, jossa jokaisel-

la olisi mahdollisuus oppia luke-

maan, saada elää työllään ja raken-

taa itselleen sopivaa elämää.

1800-luvun loppupuolelta tähän päivään on pit-

kä matka teknologian, terveydenhuollon ja koulu-

järjestelmän kehittymisessä, mutta ihmistä tuo aika 

ei ole juuri muuttanut.

 Poika ja nuori mies tarvitsee yhä tunteen sii-

tä, että hänen tekemisissään on joku järki, ja että 

hän saa olla sellainen kuin on – hidas tai aina liian 

nopea – myös Jumalan silmissä ja yhteisönsä jäse-

nenä.  Että opiskellen ja työssä voi tehdä jotakin 

hyödyllistä toisten ihmisten kanssa ja heitä varten. 

Sillä tavalla Jukolan veljeksetkin lopulta löysivät 

paikkansa maailmassa: he ymmärsivät 

olevansa ihmisiä siinä missä kuka 

tahansa muukin. Yhtä tyhmiä 

ja viisaita. 

Tuo yksinkertainen 

viesti pitäisi saada vietyä 

kaikkialle sinne, minne 

olemme heidät hukan-

neet: terveyskeskuk-

sen käytävälle, baa-

rituolille, älypuhe-

limen yksinäiseen 

valoon. 

Sitten 
he vain 
hävisivät 
jonnekin.

Vastarannan Kiiski 

Yhteiskunta 
voi olla paratiisi

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Omasta selibaatistaan 
huolimatta Paavali 
mielellään esiintyi 
seksuaalisuuden 
asiantuntijana.

Seksi ei vaikuta uskonnon harjoittamiseen
Kolumni

Miksi uskonnot puut-
tuvat seksiin? Mikä 
tekee seksistä kiin-
nostavan Jumalan 

tai hänen kannattajiensa näkö-
kulmasta? Miksi sukupuolivie-
tin kontrolli on tärkeä?

Nykypäivän kristilliset kir-
kot kipuilevat yhä seksuaali-
suuteen liittyvien kysymys-
ten kanssa. Tosiasiassa kirkoil-
la ei ole auktoriteettia määrit-
tää sitä, mitä ihmiset tekevät 
makuuhuoneissaan. Sillä, mi-
ten seksuaalisuus toteutuu ta-
sa-arvoisten yksilöiden kesken, 
ei ole mitään vaikutusta uskon-

non harjoittamiseen. 
Niinpä Suomen evankelis-lu-

terilaisessa kirkossa ei kannata 
pohtia, voiko samaa sukupuol-
ta olevien parien seksuaalis-
ta kanssakäymistä siunata, sil-
lä todellisuudessa kysymystä ei 
ole edes olemassa. Ainakaan ei 
pitäisi olla.

Kristinuskon historiassa 
suhde seksuaalisuuteen on ol-
lut ristiriitainen. Apostoli Paa-
vali ihannoi pidättäytymistä 
vedoten omaan esimerkkiin-
sä. Omasta selibaatistaan huo-
limatta hän mielellään esiintyi 
seksuaalisuuden asiantuntijana.

Alkukirkossa eliitti elikin se-
libaatissa ja asetti tiukkoja rajo-
ja myös jäsenistölle.

Koko myöhempää kristillis-
tä seksuaalietiikkaa leimasi pe-
risyntioppi. Kirkkoisä Augusti-
nus muotoili 400-luvulla opin, 
joka liitti yhteen synnin ja sek-
sin. Käytännössä perisynti tul-

kittiin seksin kautta leviäväk-
si taudiksi. Kirkon ja esivallan 
keskeiseksi tehtäväksi tuli val-
voa seksin harjoittamista.

Nykytiedon valossa ymmär-
rämme, että seksuaalisuus on 
monimuotoisempi kuin se pel-
kistetty opetus, jota uskonnol-
liset yhteisöt ovat pyhien kirjoi-
tustensa pohjalta tarjonneet. 

Kirkossa olisi tunnustettava, 
että pelkästään opetuksen päi-
vittäminen ei riitä. On yksinker-
taisesti luovuttava kaikista sek-
siin liittyvistä kannanotoista. 

Vai kiehtooko seksi liikaa 
kirkkoa?

Pätkätöihin 
tottunut sukupolvi 
ei enää luo omaa 
identiteettiään työn, 
vaan esimerkiksi 
harrastusten 
pohjalle. 

Ilkka Halava

Ilkka Halava hyödyntää tutkimustietoa tulevaisuuden trendien hahmottamiseen. Vuodesta 1998 alkaen hän on ollut mukana sosiaalisessa mediassa, kauan ennen Facebookia ja koko some-käsitteen syntyä.  
Hänen mukaansa kirkossakin on ymmärretty, että kun kirkon sanotaan olevan keskellä kylää, se kylä sijaitsee nyt verkossa. Ilkka Halava puhui Oulun hiippakunnan pappien synodaalikokouksessa hotelli Lasaretissa.

ARPÀD KOVÀCS
Oulun seurakuntien 

kansainvälisen työn pastori

ihmiset. Vuodesta 2008 lähtien 
Suomessa on jouduttu tottumaan 
tehtaiden lakkauttamisiin ja jätti-
mäisiin irtisanomisiin. 

– Murroksen vaikutukset tule-
vat näkyviin ehkä vasta kymme-
nen vuoden päästä, mutta kirkol-
la olisi oltava niihin kanta jo val-
miina. 

Halavan näkemyksen mukaan 
muutos on kuitenkin hyvästä. 

– Ihmisen mahdollisuudet ja 
kyvyt paranevat: palvelut ja tuot-
teet tulevat ihmisten luo. Tulem-
me näkemään teknologista kehi-
tystä, jossa on paljon uskonnon 

piirteitä. Ihmisen usko omaan 
kyvykkyyteensä tulee haasta-
maan perinteisiä yhteisöjä. 

Kirkkoa Halava kiittelee siitä, 
että se on yhteiskunnan ainoa kil-
pailuvapaa alue. 

– Jopa terveydenhuollosta on 
tullut kahden kerroksen väen 
järjestelmä, jossa toisessa pääs-
sä ovat työterveyshuollon piiriin 
kuuluvat ja sitten ne muut. 

– On tavattoman hienoa, et-
tä seurakunnan yhteisöihin voi 
tulla ilman, että esittäytymiseen 
tarvitaan titteleitä tai menesty-
misen merkkejä.

E l s i  S a l ovaa ra

Kohtaaminen on 
kirkon vahvuus
Perinteisten yhteisöjen tilalle syn-
tyy koko ajan uusia yhteisöjä, jot-
ka kommunikoivat verkossa. 

Halavan mukaan kirkon työn-
tekijät osaavat kohtaamisen niin 
verkossa kuin kasvokkain. Ihmis-
ten käsitys kirkosta paranee, kun 
he ovat olleet tekemisissä seura-
kuntien työntekijöiden kanssa.

Halava onkin pahoillaan siitä, 
että suomalaiset eivät osaa arvos-
taa sitä, mitä heillä on.

– Kristillisyys on tapetti, jo-
hon ei kiinnitetä huomiota. Us-

kontojen yhteinen viesti anteeksi-
annosta omille vihollisille herät-
tää muiden uskontojen kohdal-
la ihastusta, mutta kristinuskon 
kohdalla vastustusta.

Digitaalisuuden myötä lisään-
tyvä vapaa-aika antaa mahdolli-
suuden keskittyä olennaiseen. 

– Tulemme aikaan, jossa pitää 
keskittyä todella näkemään toi-
nen. Tämä on kirkon vahvuus, 
jota sen kannattaa tuoda esiin.

ELSI SALOVAARA
tinsa, Halava kärjisti.

Tulevaisuudentutkijan mu-
kaan digimurros eli neljäs teolli-
nen vallankumous on haastanut 
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Muut mediat

KUN PÄIVITÄMME Facebookiin, että 
tragedian uhrit tai kuolleiden omaiset 
ovat ajatuksissamme ja rukouksissamme, 
käännämme itse asiassa huomion meihin 
itseemme. Tilaa eivät otakaan ne, joita on 
loukattu vaan ne, jotka ovat surullisia heidän 
puolestaan. (- - - ) 
Loppujen lopuksi en osaa nähdä 
myötätuntoa huonona asiana, sillä 
empatiakyky tekee meistä ihmisiä. Toisten 
surun sulkemista omiin aatoksiinsa ja 
rukouksiinsa oleellisempaa on kuitenkin 
väsymättömästi työskennellä sen eteen, että 
maailmassa olisi vähemmän surua, jota 
myötäelää.

Väitöskirjatutkija ja vapaa kirjoittaja 
Lotta Aarikka  29.9. Esse-lehdessä 

Paperittomien auttamiseen on varauduttu  
Oulussa on valmius aut-

taa paperittomia siir-
tolaisia. Tämän kertoo 
Oulun seurakuntien 

kansainvälisen työn pastori Ar-
pàd Kovàcs. Hän ei halua selvit-
tää yksityiskohtaisesti, mitä val-
miudella tarkoittaa, mutta tote-
aa, että halua ja valmiutta autta-
miseen on muillakin kuin seura-
kunnalla.

Ryhmä on ollut koolla muuta-
man kerran kevään jälkeen.

Kovàcs pitää varautumista pa-
perittomien kohtaamiseen itses-
täänselvyytenä.

– Kirkko ei voi jättää autta-
matta koditonta, apua tarvitsevaa 
ihmistä. Se on vastoin diakonian 
perusajatusta, jonka mukaan dia-
konian on mentävä sinne, min-
ne muu apu ei ylety. Oven sulke-

Minulle tuli tunne 
isosta vastuusta, 
mutta myös 
luottamuksesta: 
kirkon puoleen 
halutaan kääntyä. 

Satu Kreivi-Palosaari

kannalta lähinnä absurdiksi sisä-
ministeriön kansliapäällikön Päi-
vi Nergin taannoista puhetta sii-
tä, ettei paperittomia turvapai-
kanhakijoita tulisi auttaa tarjo-
amalla hätämajoitusta.

– Jokaisella ihmisellä on oi-
keus saada perusapua. Minä 
luonnehtisin Oulun ryhmää lä-
hinnä neuvontapalveluksi. Mei-
dän toiminta ei tee paperittoman 
elämää sillä tavoin hohdokkaak-
si, että se houkuttelisi ketään jää-
mään Suomeen kielteisen turva-
paikkapäätöksen jälkeen. 

Katoaminen ei ole
kenenkään hyöty
Kovàcs pitää yleisen yhteiskunta-
rauhan kannalta parempana si-
tä, että ilman oleskelulupaa Suo-
meen jääviin on kontakti. Totaa-

minen paperittomalle olisi mie-
lestäni inhimillisesti käsittämä-
tön teko.

Kovács kuvaileekin diakonian 

Poikkeuksellinen 
rukoushetki herkisti 
 Tuomiokirkon rappusilla rukoiltiin apua koulunkäyntiin, 
 helpotusta sairauksiin ja sovintoa avioeroon 

Kato, paljon paaveja! 
Tuomiokirkon rap-

pusille viime tiistaina 
kokoontunut rukoileva 

pappisjoukko – noin 300 poh-
joisen pappia – herätti huomio-
ta muun muassa ohi kulkevassa 
nuorisojoukossa.

Pappien synodaalikokouk-
seen liittyvä satoja vuosia van-
ha perinne vaeltaa kirkkoon 
kulkueena uudistui, kun papit 
kulkueen sijaan asettuivat päät 
painuksissa rukoilemaan kir-
kon edessä.

Esirukousaiheita oli pyydetty 
edeltä käsin muun muassa Rau-
han Tervehdyksessä.

Rukoushetken sisältönä oli 
ihmisten huolet ja hätä. Esiru-
kousaiheita olivat muun muassa 
äitien murheet lapsistaan ja las-
tensa perheistä. Apua pyydet-
tiin sairauksien voittamiseen ja 
ihmissuhdeongelmiin. Nuorel-
le koululaiselle rukoiltiin kave-
ria ja päihdeongelmaisille hel-
potusta viinan himoon. 

Harvinainen rukoushet-
ki Oulun tuomiokirkon edessä 
liittyi pappien synodaalikoko-
uksen kaikille avoimeen iltaju-
malanpalvelukseen.

Ihmisten hätä
kosketti pappia
Karjasillan seurakunnan vs. seu-
rakuntapastori Satu Kreivi-Palo-
saaren työtä oli koota kymmenet 
rukousaiheet yhdeksi rukouksek-
si. Kreivi-Palosaari kuvailee teh-
täväänsä koskettavaksi.

– Ihmiset toivat oman syvim-
män hätänsä ja asiansa papis-
ton esirukoiltavaksi. Minulle tu-
li tunne isosta vastuusta, mut-
ta myös luottamuksesta: kirkon 
puoleen halutaan kääntyä. Yk-
sityisen ihmisen tuska on yhtei-
nen tuska ja yksityisen ilo on yh-
teinen ilo.

Myös hiippakuntadekaani Ka-
ri Ruotsalainen toteaa ihmisten 
lähettäneen rukousaiheita tosi-
mielellä. Esimerkiksi yhtään pi-Suuri joukko rukoilevia pappeja kirkon edessä oli viime viikolla pysäyttävä näky. Rukousaiheet paljastivat, että ihmisillä on paljon 

surua, kuten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita.

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

Kirkko ei voi 
jättää auttamatta 
koditonta, apua 
tarvitsevaa 
ihmistä. Se on 
vastoin diakonian 
perusajatusta, jonka 
mukaan diakonian on 
mentävä sinne, minne 
muu apu ei ylety. 

Arpàd Kovàcs
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Ihmisiä

Pysäkki torjuu yksinäisyyttä

R
isto Salm

ijärvi

Mahdollisesti Iloa arkeen -pysäkkejä on Oulussa jatkossa enemmänkin 
kuin kaksi, sanoo projektityöntekijä Marjaleena Kyllönen.

Mielekästä tekemistä ja osallisuutta, sitä tarjotaan 
ikäihmisille Iloa arkeen -pysäkeillä. 

– Pysäkit on tarkoitettu kotona asuville, yksi-
näisyyttä tunteville ikäihmisille, muistisairaille 

sekä maahanmuuttajataustaisille ikääntyneille henkilöille, 
listaa projektityöntekijä Marjaleena Kyllönen.

Pysäkillä ikäihmisille tarjotaan maksutonta ryhmätoi-
mintaa 2–3 kertaa viikossa.

Taustalla ovat vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä vapaaehtois- ja 
lähimmäispalvelun järjestö Kotien Puolesta Keskusliitto Ry 
sekä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Ilonpisara-projekti. Toi-
minnan järjestäjinä ovat vapaaehtoiset, oppilaitoksien opis-
kelijat tai yhdistykset.

Oulussa pysäkkejä on kaksi, toinen Tuirassa ja toinen 
Kaukovainiolla. Luvassa on esimerkiksi karaoketansseja, 
tanssittajina OAKK:n opiskelijoita. Tai tanssia Oamk:n tans-
sinopettajaksi opiskelevien ohjauksessa. Räsymaton raidat 
-ryhmässä leikataan matonkuteita, jotta Kaukovainiolle lah-
joituksena saadut kangaspuut voidaan ottaa käyttöön. Kau-
kovainion ystäväpiirissä puolestaan on ajatuksena, että kä-
vijät voisivat ystävystyä niin, että jatkaisivat tapaamisia vie-
lä piirin päätyttyä.

Toiminnan toteuttajiksi etsitään vapaaehtoisia: 
– Sekä heitä, jotka pystyvät sitoutumaan pitkäjänteiseen 

vapaaehtoistoimintaan että heitä, joille sopii paremmin ker-
taluonteisen jutun vetäminen. Osaamista ei tarvitse mureh-
tia, vapaaehtoiseksi kelpaa tavallisen ihmisen taidoin, Kyl-
lönen vakuuttaa.

MINNA KOLISTAJA

Merikotkantien palvelutalolla (Merikotkantie 1, Oulu) vietetään 
Iloa arkeen -pysäkin avajaisia pe 7.10. kello 13–14. Oulun toinen 
Iloa arkeen -pysäkki on Mäntykodissa (Kangastie 11). 

Paperittomien auttamiseen on varauduttu  

Poikkeuksellinen 
rukoushetki herkisti 
 Tuomiokirkon rappusilla rukoiltiin apua koulunkäyntiin, 
 helpotusta sairauksiin ja sovintoa avioeroon 

lailupostia kapituliin ei tullut. 
Ihmisten lähettämissä rukous-

aiheissa muistettiin myös pappe-
ja, joille rukoiltiin kirkon edessä 
rohkeutta johtaa omaa seurakun-
taa viisaasti Jumalan sanaan tur-
vautuen.

Miltä pappien puolesta rukoi-
leminen tuntuu papista itsestään?

– Koen sen välittämisenä. Ny-
kyaika tuo paljon haasteita seura-
kunnille ja papeille, siksi on tär-
keää rukoilla myös meidän puo-
lestamme, Ruotsalainen vastaa. 

– Vilpitön rukous ei mielestäni 

voi olla koskaan väärin.

Rukousaiheet ovat
tavallisesta elämästä 
Kiiminkiläinen Ella Bolszak 
kuunteli pappien rukousta hie-
man etäämmällä kirkon portais-
ta, mutta rukousaiheet puhutteli-
vat myös häntä. 

Konkreettiset pyynnöt viestit-
tivät hänestä siitä, että kirkoissa 
rukoillaan jokapäiväisten, taval-
listen asioiden puolesta.

Bolszak kiitteli pappien ideaa 
tuoda rukoushetki ulos kansan 

pariin sen sijaan, että suuri väki-
joukko olisi pysytellyt vain omas-
sa seurassaan kirkkotiloissa.

– Ohikulkijat olisivat voineet 
enemmänkin pysähtyä kuulolle, 
hän totesi. 

Portailla vietetyn esirukouk-
sen jälkeen jumalanpalvelus jat-
kui kirkon sisällä. 

Pappien synodaalikokouksia 
on järjestetty Suomessa keskiajal-
ta lähtien. Niitä vietetään kuuden 
vuoden välein. 

RIITTA HIRVONEN

Lähes kaikissa seurakunnis-
sa oman esirukouksensa voi 
jättää kirkon sisällä olevaan 
esirukouslaatikkoon. 

Lisäksi useiden seurakuntien 
nettisivuilla on mahdollisuus lä-
hettää esirukous jumalanpalve-
lukseen yhteiseksi rukousaiheek-
si. 

Seurakunnista kerrotaan, että 

esirukouspyynnöt liittyvät usein 
sairauksiin, ihmissuhteisiin ja ra-
havaikeuksiin.

– Rukouksien taustalla kuuluu 
luottamus siihen, että kirkossa 
rukoileminen auttaa. Ehkä se on 
kokemusta myös siitä, että omaa 
kärsimystään voi jakaa. 

– Rukouksia on koskettavaa 
lukea, koska tunnistan niistä sen, 

että ihmiselle merkitsee se, et-
tä hänen kipuaan muistetaan ja 
sanoitetaan, sanoo Tuiran seura-
kunnan pastori Minna Salmi.

– Pappina tehtäväni on rukoil-
la ja muistaa hiljaisissa rukouk-
sissa heitä, joita olen tavannut toi-
mituksissa ja sielunhoidossa.

Omaa kärsimystään voi jakaa

linen putoaminen ”maan alle” ei 
ole kenenkään etu, hän sanoo.

– Kun meillä on yhteys pape-
rittomiin, tiedämme esimerkiksi, 
missä he liikkuvat. Kun paperit-
tomalla on turvallinen kontakti 
johonkuhun, sen avulla saatetaan 
pystyä estämään esimerkiksi pää-
tyminen ihmiskaupan uhriksi.

– Yhteys voi hillitä myös rikok-
sen tekemistä, johon paperiton voi 
ryhtyä elättääkseen itsensä.

Kovács pitää epärealistina aja-
tusta, että kaikki kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneet edes 
harkitsisivat kotiin palaamista.

– Moni heistä kokee sukunsa 
edessä valtavaa häpeää siitä, ettei 
ole onnistunut saamaan paikkaa 
Euroopan onnelasta. Paluu koti-
maahan voi olla jo siksi aika etäi-
nen vaihtoehto.

Yhteys viranomaisiin
on olemassa
Kovàcs painottaa, että paperittomi-
en neuvontapalvelu Oulussa tähtää 
aina johonkin ratkaisuun. Se voi 
olla uusi turvapaikkahakemus, jos 
siihen on perusteita tai mahdolli-
suus punnita yhdessä jonkun kans-
sa rauhassa paluuta kotimaahan.

Kovàcsin mukaan Oulun ryh-
mällä on toimiva keskusteluyhte-
ys viranomaisten kanssa.

– Poliisi tietää toimintatapam-
me. Yhteisymmärrys viranomais-
ten kanssa on hyvä.

Päivi Nerg kertoi näkemyk-
sensä paperittomien auttamises-
ta Sunnuntaisuomalaisessa 25. 
syyskuuta.  

Lehtitietojen mukaan sisämi-
nisteri Paula Risikko (kok.) on 
kutsunut kirkon piispat neuvot-

teluun, jossa käsitellään kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneiden 
suojelua.

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi kummeksui viime 
viikolla julkisuudessa Päivi Ner-
gin kommenttia siitä, ettei pape-
rittomille tulisi tarjota hätäma-
joitusta. Sanomalehti Kalevan 
haastattelussa piispa Salmi pai-
notti, että kirkko ratkaisee itse 
sen, miten se suhtautuu paperit-
tomiin siirtolaisiin. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen to-
tesi viime keväänä, että kirkko 
on varautunut suojelemaan tur-
vapaikanhakijoita, jotka saavat 
kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Ihmiset on otettava vakavasti, 
arkkipiispa sanoi tuolloin.

RIITTA HIRVONEN

F r e e ima g e s ,  R T
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Omasta ryhmästä 
haetaan turvaa 
Työpaikkojen pudotuspeli on kiristänyt ilmapiiriä Suomessakin 

Suomessa vallitsee pelon il-
mapiiri. Sen taustalla on 
ennen kaikkea työpaikoilla 
käytävä pudotuspeli, jossa 

voittajat saavat toistaiseksi jatkaa 
ja häviäjät joutuvat kortistoon. 

Näin kertoo Helsingin yliopis-
ton Suomen historian professori, 
psykohistorioitsija Juha Siltala. 

Ilmiö on Siltalan mukaan 
nähtävissä muissakin länsimais-
sa. Maailmantalous elää pit-
kää pysähtymisen aikaa, jota ra-
han määrän lisääminen ei näytä 
kääntävän investoinneiksi, työl-
lisyydeksi ja kulutukseksi. Kaik-
kialla saneerataan.  

Keskiluokkaistuminen
on vähentynyt
Menestystä ja vaurautta luova 
keskiluokkaistuminen on kään-
tynyt Siltalan mukaan lännessä 
laskuun. 

Koulutus ei vie nuoria samal-
le varallisuustasolle, jonka heidän 
vanhempansa saavuttivat. 

– Toisaalta suuri osa työ-
paikoista on vakinaisia kaikki-
ne etuineen, mutta nuoret eivät 
työllisty yhtä hyviin työsuhtei-
siin kuin vanhempansa. 

– Työn kysyntää tahdotaan li-
sätä alentamalla sen hintaa, tä-
män luulisi vähentävän kulutus-
kysyntää ja työn tarvetta. Jos työl-

lä ei enää elä, ihmisen on vaikea 
kokea olevansa toisten kanssa sa-
manarvoinen. 

Menetyksen pelko 
tekee itsekkääksi 
Sosiaalisen aseman odotettu ro-
mahtaminen työttömyyden myö-
tä tekee varovaiseksi tai epäile-
väksi. Menetyksen pelko tekee ih-
misistä itsekkäitä. Uhattu ihmi-
nen ei eläydy toisiin. 

– Pudotuspeli uhkaa jatku-
vuuden tunnetta elämässä. Ihmi-
nen voi parhaiten, kun saa jotain 
aikaan, kokee olevansa oikeassa 
paikassa, pystyy vaikuttamaan ja 
saa toisilta tunnustusta. 

Jos ihminen menettää työ-
paikkansa ilman omaa syytään 
eikä saa vastaavaa tilalle, hän Sil-
talan mukaan joko masentuu, ve-
täytyy tai syyttää muita. Hän voi 
myös kieltää palkkatyön arvon 
ja puuhailla sellaisissa askareis-
sa, joista voi saada onnistumisen 
kokemuksia. 

Ryhmästä 
haetaan suojaa 
Omaa arvoa vahvistetaan Silta-
lan mukaan kuulumalla johonkin 
joukkoon. Maailma nähdään kil-
pailuna, jossa yhden ryhmän saa-
ma etu on toiselta pois. 

Myötätunto väistyy, kun kil-

Koventuneessa 
ilmapiirissä 
omantunnontarkka 
ja syyllistyvä herkkä 
ihminen ei menesty, 
mutta tunnoton 
menestyy. 

Juha Siltala

Yhdessä vihaaminen muun-
taa yksilöllisen avuttomuuden ja 
hämmennyksen toiminnaksi, mi-
kä helpottaa oloa. 

Hallitsemattomien voimien 
armoille ei tahdota jäädä. Yhdys-
valtojen presidenttiehdokas Do-
nald Trump nousi suosioon ka-
navoimalla tätä tarvetta. 

Ihmiset haluavat Siltalan mu-
kaan kokea, että pettävässä maa-
ilmassa on luottamuksen saarek-
keita. Esimerkiksi nuoret ja nuo-
ret aikuiset pitävät lupausten pi-
tämistä kaverille pyhänä arvona. 

Viha näyttää 
maailman pelottavana 
Siltalan mukaan viha tekee ulko-
maailmasta vähemmän luotetta-
van ja enemmän pelottavan. Toi-
set ihmiset nähdään omien ku-
vitelmien läpi, joko omaan ryh-
mään kuuluvina tai vastapuolen 
edustajina.  

Pelko voisi professorin mukaan 
lieventyä, jos vaikkapa kulttuuri-
liberaali ja kansallismielinen kon-
servatiivi kohtaisivat ja kuuntelisi-
vat rauhassa toistensa näkemyksiä 
yrittämättä kumota niitä. 

He voisivat keskustella arkisis-
ta asioista, jotka nähdään samal-
la tavalla. Toinen muuttuu inhi-
millisemmäksi ja lakkaa olemasta 
vain suurryhmän edustaja. 

paillaan niukkenevista resurs-
seista.   

Itseään voi verrata vähemmän 
ansioituneisiin tai muuten alem-
piin ryhmiin ja määritellä, mitä 
itse ei ainakaan ole.  

Vastapuolet ovat professorin 
mukaan toisilleen tarpeellisia, sil-
lä oma identiteetti perustuu pal-
jolti näkemykseen toisesta. Leiri-
jakoa esiintyy esimerkiksi libe-
raalien ja konservatiivinen välillä. 

Tunnoton
ihminen pärjää
Ilmapiirin tylyyden huomaa 
myös muualla kuin politiikassa. 

– Se esiintyy muun muassa 
kovana kielenkäyttönä, liiken-
neraivona ja arkisena etuilemi-
sena.  Koventuneessa ilmapiiris-
sä omantunnontarkka ja syyllis-
tyvä herkkä ihminen ei menesty, 
mutta tunnoton menestyy. 

Luottamusta 
löytyy vieläkin
Yhteinen tekeminen luo yhdistä-
vän me-tunteen. 

– Talvisodan henki ei ole 
myytti, vaan se kumpusi siitä 
helpotuksesta, että suomalaiset 
saattoivat nähdä asioita samal-
la tavoin paljon enemmän kuin 
oli uskallettu odottaa, professo-
ri toteaa. 

Kansalaiset olivat 1900-luvun 
alusta lähtien jakautuneet punai-
siin ja valkoisiin eikä yhteistä ko-
kemustodellisuutta löytynyt. Tal-
visodassa se löytyi. 

Suomi on edelleen kansainvä-
lisen tutkimuksen mukaan kor-
kean keskinäisen luottamuksen 
yhteiskunta, joten yhteistä pohjaa 
on olemassa. Luottamus toiseen 
suomalaiseen ei ole aivan henki-
toreissaan.  

Julkisuudessa esiintyvän epä-
luottamuksen ilmapiirin ja luot-
tamuskyselyjen välillä vallitsee 
ristiriita. 

Sitä selittää se, että suomalai-
set eivät luota suuriin instituuti-
oihin, kuten talouselämään ja po-
litiikkaan. He luottavat ruohon-
juuritasolla toisiinsa sekä lähei-
siin hallittavissa oleviin asioihin.

 
PEKKA HELIN

F r e e ima g e s  /  J e l l e  B o o n t j e ,  R T
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Salonpäästä löytyy 
yhteishenkeä

• 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

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

22.–27.12.2016
Mukana rovastit Pirjo ja Lasse Vahtola Turusta.

Matka Turusta, ilm. ja tied. puh. 02 421 269.
Yhteiskuljetukset Helsingistä ja  Rovaniemeltä,

mukaan myös matkan varrelta.

Tied. 0400 380 093 / Eija Saatio

Alkaisitko ystäväksi 
ikäihmiselle tai 
vammaiselle? 

Etsimme asiakkaillemme 
ystäviä juttuseuraksi ja ulkoilu-
kaveriksi. Vapaaehtoistoimin-
nassa voit olla mukana omien 

voimavarojesi mukaan. 

Soita: 044 468 4222 / Anniina
www.caritaslaiset.fi

Muut seurakunnat

To 6.10. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, musiikki: Jukka Väliheikki. 
Pe 7.10. klo 19 Helmi (nuortenilta). La 8.10. klo 14-18 Musiikki- ja tek-
niikkapäivä, musiikista ja miksauksesta kiinnostuneille. Su 9.10. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Risto Wotschke, Hannu Murhu, 
aihe: Jumalan rauha, musiikki: Tuomas Keskitalo & band. Ke 12.10. klo 13 
Senioripiiri (kodissa), klo 18 Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). La 15.10. klo 14-
18.30 Kutsumuksellinen elämä, Elämän avaimet-koulutus, Elina Rautio. 
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 8.10. klo 18 #Nuortenilta,Valo. Su 9.10. klo 
11 Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Mika 
Keisu, Jari Levy. Lastenkokoukset ja seimi. Ke 
12.10. klo 17 Soppakirkko. (Ovet avautuvat 
klo 16.30). To 13.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivä-

rukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 8.10. klo 11-13  
Soppaa ja evankeliumia. Ma 10.10. klo 16.00 Majakka-Kahvio.  
Ti 11.10. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 17 Veljesliitto, miesten ryhmä 
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Varjakan kylätalo kaikuu 
jälleen lasten äänistä, 
kiitos aktiivisten Salon-
pään alueen asukkaiden.

Elokuun lopussa lähtien per-
hekerhoa on järjestetty parin 
vuoden tauon jälkeen paikallis-
ten perheiden aktiivisuuden an-
siosta. 

– Kyllähän me Salonpään ih-
miset ollaan aika sisukkaita, nau-
rahtavat Kaarina Haukipuro ja 
Hanna-Maria Saartenoja istu-
essaan kerhossa askartelupöydän 
ääressä. 

Kun perhekerhoa vetänyt las-
tenohjaaja Inkeri Santaniemi jäi 
pari vuotta sitten vuorotteluva-
paalle, kerho jäi tauolle. Varja-
kan kylätalolla alettiin pitää il-
ta-aikaan askartelukerhoa, jon-
ne tervetulleita ovat myös isom-
mat lapset. 

– Lapsiparkkiakin täällä on 
kokeiltu, kertoo seurakunnan 
varhaiskasvatustyön johtokun-
taan kuuluva Haukipuro.

Toiveissa oli kuitenkin saa-
da päiväsaikaan pidettävä kerho, 
jotta paikalle olisi helppo tulla 
myös pienten lasten kanssa. Hau-
kipuro vei viestiä eteenpäin luot-
tamuselimissä ja Saartenoja oli 
yhteydessä muun muassa seura-
kunnan kirkkoherraan Petri Sa-
tomaahan. 

– Huolemme otettiin tosis-
saan. Kun perhekerhon uudel-
leen alkamisesta tuli tieto, lai-
toin kirkkoherrallekin kiitospos-
tia, Saartenoja naurahtaa.

– Tänne on kyllä riittänyt hy-
vin porukkaa. Ja mikä parasta, 
tänne tulee väkeä myös kylältä 
ja kauempaa, iloitsee Haukipuro.

Syksyn ajan seurataan, miten 
perhekerho lähtee käyntiin. Inke-

ri Santaniemi kertoo, että muka-
na on yleensä kymmenisen per-
hekuntaa. 

– Tännehän ovat tervetulleita 
myös mummot ja papat, hän hok-
sauttaa.

Yksi uusista kävijöistä on Riit-
ta Pulkkinen, joka käy kerhossa 
ainokaisensa Kallen kanssa. 

Ruusa Ronkaisella lapsia on 
kymmenen. Heistä kerhossa mu-

Loppulaulun aikana Kaarina Haukipuro leikitytti Jooaa. Kristiina Valtanen ja 5-vuotias 
Vilhelmiina osallistuivat lauluun käsiliikkeiden kera.

Kalle Pulkkinen oli kerhossa äitinsä Riitta Pulkkisen kanssa vasta toista kertaa, sillä alkusyksy on sairasteltu. Perhekerhossa on 
joka kerta leipätarjoilu ja omiakin eväitä saa nauttia.

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

kana ovat nuorimmainen Viljo ja 
kolmevuotias Tuure. 

– Me ollaan naapureitakin. On 
ollut ihana seurata Kallen ja Rii-
tan vaiheita, Ronkainen toteaa. 

Viljo ja Kalle ovat molemmat 
syntyneet viime talvena, ja lisäksi 
naapurustosta löytyy kolmas sa-
manikäinen poika. 

– Meillä on helppoa tulevai-
suudessa, kun ei tarvitse lähteä 
kuskaamaan poikia kavereiden 
luo, he naurahtavat.

ELSI SALOVAARA

Salonpään ja Niemenrannan 
perhekerho perjantaisin kello 
9.30–11.30 Varjakan kylätalossa, 
Helasentie 13. Kerhoon ovat 
tervetulleita myös kauempaa tulevat. 
Pe 7.10. ei ole kerhoa, sillä viikolla on 
tehty kerhojen yhteinen luontoretki. 

Kun perhekerhon 
uudelleen alkamisesta 
tuli tieto, laitoin 
kirkkoherrallekin 
kiitospostia.

Hanna-Maria Saartenoja
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Paneelikeskustelu 
uskonnosta ja 
väkivallasta
Synnyttääkö uskonto väkival-
taa?  Tästä keskustellaan 20.10. 
Oulun yliopistolla järjestettä-
vässä paneelikeskustelussa.

Islamin, kristinuskon ja us-
kontotieteen näkökulmia kes-
kusteluun tuovat uskonnon-
filosofian dosentti, akatemia-
tutkija Aku Visala Helsingin 
yliopistosta ja Suomen islami-
laisen yhdyskunnan imaami 
Anas Hajjar. Moderaattorina 
toimii tuotantotalouden pro-
fessori Pekka Kess Oulun yli-
opistosta. 

Paneelikeskustelu käydään 
kello 14–16 (luentosali L6, 
Pentti Kaiteran katu 5). Lop-
puun on varattu aikaa yleisö-
kysymyksille ja kahveille. Ta-
pahtuma on ilmainen.

Kempeleen 
kirkkokuorolla
70-vuotisjuhla 
Kempeleen kirkkokuoro juh-
listaa 70-vuotista taivaltaan 
16.10. yhdessä vanhan kir-
kon 325-vuotisjuhlan ja refor-
maation juhlavuoden aloituk-
sen kanssa vanhassa kirkossa 
ja Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 

Kuoron vaiheisiin voi pereh-
tyä kanttori Marja-Liisa Jääs-
keläisen pitämän historiikin 
sekä valokuva- ja kuoropuku-
näyttelyn kautta. Juhlapäivä-
nä kuoro esiintyy ensimmäis-
tä kertaa uusissa esiintymispu-
vuissaan, jotka Osaon Pikisaa-
ren yksikön vaatetusompelija-
opiskelijat tuunasivat vanhois-
ta, Pyhän Kolminaisuuden kir-
kon käyttöönottojuhlaan aika-
naan valmistuneista puvuista. 

– Uudet laulajat ovat terve-
tulleita, mainitsee kuoroa joh-
tava kanttori Taru Pisto.

Naiskuorolta
ortodoksista
musiikkia
Rovaniemeläinen naiskuoro 
Vocaliisat tuo Ouluun ruko-
uksellisen konserttinsa. Oulun 
tuomiokirkossa kuultavat vei-
sut ovat ortodoksisen jumalan-
palveluksen ja Suuren Paaston 
keskeisiä lauluja, jotka kuoron-
johtaja Anniina Maikkula on 
sovittanut omalle kuorolleen.

Sovitukset ovat ortodok-
sisessa musiikkimaailmassa 
erikoisuus – kirkkomusiikkia 
esittävät yleensä vain seka- tai 
mieskuorot. Ortodoksista kirk-
komusiikkia eivät tiettäväs-
ti ole aiemmin esittäneet nais-
kuorot, eivätkä ainakaan lute-
rilaiset naiset. 

Sinua ylistämme- konsert-
ti pidetään 8.10. kello 16. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, vapaa-
ehtoinen käsiohjelma 10 euroa.

M inna Ko l i s t a ja

Pala paikallishistoriaa
 Vanha kirkkotie Kiviniemestä Haukiputaan kirkolle 
 on vaarassa jäädä nykyajan jalkoihin 

Kiviniemestä Haukiputaan 
kirkon luo kulkeva vanha 
kirkkotie on lähestulkoon 
hävinnyt – niin paikka-

kuntalaisten mielistä kuin maas-
tostakin. 

– Kovin harva enää tiesi sellai-
sen olemassaolosta, sanoo tietoja 
vanhasta kirkkotiestä luonto- ja 
ympäristöalan opintojaan varten 
etsinyt Pirjo Laitila.

Opintoihinsa Laitila tarvitsi 
kulttuuri- ja perinnemaisemaan 
liittyvän kohteen. 

Sattumalta Pertti Vuolteen-
aho, yksi Kellon kyläyhdistyk-
sen aktiiveista, otti Laitilan kans-
sa puheeksi, että vanhasta kirkko-
tiestä pitäisi tehdä selvitys.

Laitila kahlasi läpi paljon kir-
jallisuutta. Kirkkotiestä löytyi 
vain hajanaisia mainintoja. Haas-
tateltavaksikaan ei löytynyt ko-
vin montaa ikäihmistä, jolla oli-
si omia kokemuksia tai muistoja 
kirkkotien käytöstä. 

Vanha kirkkotie on kuitenkin 
merkitty ihan yleiskarttaan. 

Laitila lähti kävelemään reittiä 
muutaman kyläyhdistystoimijan 
ja iäkkäämmän haukiputaalaisen 
kanssa. 

– Kartoissa kirkkotie on mer-
kitty lähteväksi Vanhasta Veh-
kaperästä, mutta alun perin läh-
töpaikka on ollut Kiviniemessä, 
sanoo itse Kiviniemessä asuva 
Laitila.

1700-luvulla käyttöön otettu 
kirkkotie on ollut käytössä tiettä-
västi vielä 1950-luvulla. Silloin si-
tä käytettiin enää pelloille ja met-
säpalstoille kulkemiseen.

Nykykulkijalle vanhan kirk-
kotien löytäminen maastosta on 
haastavaa: 

– Paikka paikoin reitistä ei ole 
jäljellä paljon mitään. Osin se on 
kadonnut asutuksen ja teiden ra-
kentamisen alle, osin jäänyt ra-
kennetussa ympäristössä pahasti 
puristuksiin, Laitila harmittelee.

Parhaiten vanha kirkkotie on 
säilynyt Topinperällä, siellä met-
sän siimeksessä näkyy vanhoja 
kärrynpyörien painaumia ja pol-
kuja.

 
Suomen juhlavuonna
kirkkotielle vaeltamaan?
Haukiputaan seurakunnalla on 
suunnitelmissa järjestää kirkko-
tiellä vaellus ensi vuonna, Suo-
men itsenäisyyden juhlavuonna.

– Vanhaa kirkkotietä ei har-
mi kyllä enää pysty kulkemaan 
kirkkoon saakka, viimeiset 2–3 
kilometriä pitää kävellä tavallis-
ta tietä pitkin.  Kirkkotien haa-
raa Annalankankaalta vanhaan 
pappilaan tuskin enää voi käyt-
tää pappilaan saakka, sillä pappi-
la on myyty.

Laitila arvioi, ettei vanha kirk-
kotie ole enää niin koskematon, 
että se voisi toimia pyhiinvaellus-

Kovin harva 
haukiputaalainen 
tiesi vanhan 
kirkkotien 
olemassaolosta.

Pirjo Laitila 

laisille pakollista aina vuoteen 
1910 saakka.

Jumalanpalvelukseen osallis-
tuminen oli laissa määritelty vel-
vollisuus, poissaolosta ilman pä-
tevää syytä rangaistiin. 

Rangaistuksia on kirjattu jo 
vuoden 1571 kirkkojärjestykses-
sä ja vuoden 1686 kirkkolaissa. 
Harvoin kirkossa käyvä sai ensin 
kolme varoitusta. 

Elleivät ne tehonneet, seurasi 
suuri sakko. Varaton joutui kor-
vaamaan sen tekemällä työpäiviä 
kirkon hyväksi, istumalla häpeä-
penkissä ja kärsimällä julkiripin 
seurakunnan edessä. 

Kirkossakäyntiä hankaloittivat 
menneillä vuosisadoilla huonot 
tieyhteydet ja pitkät välimatkat. 

Myös jumalanpalveluksen 
ajankohdalla oli merkitystä. Esi-
merkiksi Oulussa jumalanpal-
velus alkoi vuonna 1848 kello 8. 
Maaseurakuntalaisten oli vaikea 
ehtiä kirkkoon niin aikaisin, kau-
punkilaiset suhtautuivat penseäs-
ti niin aikaiseen heräämiseen.

MINNA KOLISTAJA

Pirjo Laitilan kirjoittamaa, 
Kellon kyläyhdistyksen julkaisemaa 
vihkosta "Kirkkotie tänään 
Kiviniemestä Haukiputaalle" 
myydään muun muassa 
Kellon TB-huoltamolla ja 
Kellon asukastuvalla.

reittinä, jollaisia on muutamilla 
paikkakunnilla Suomessa. 

Mutta ainakin reittiä voisi 
käyttää paikallisen historian ja 
kulttuurin esille tuomiseen. 

Kirkkotien historiaan perehty-
minen toi uutta tietoa myös Laiti-
lalle itselleen.

– En ollut itsekään huomannut 
esimerkiksi sitä, kuinka monta 
tervahaudan pohjaa maastossa on 
muistuttamassa kellolaisille aika-
naan tärkeästä tulonlähteestä.

 
Vuoteen 1910 saakka
kirkossa oli pakko käydä
Kirkkotietä moneen otteeseen 
kävellessään Laitila on koettanut 
kuvitella mielessään kesäisen py-
häaamun 1800-luvun kalastaja-
torpassa.

– Isän olisi pakko lähteä ka-
laan, me äidin kanssa lähtisimme 
jalkaisin parin tunnin taipaleel-
le, kirkkoon velvollisuutta täyt-
tämään.

Kirkossa käyminen oli suoma-

Vanhalla kirkkotiellä on jäljellä muutamia pilkka- ja karsikkopuita. Puun karsimisella on merkitty esimerkiksi asuinpaikka, raja tai kirkkopolun pysähdyspaikka. Runkoon 
muinoin veistetyllä pilkalla on voitu merkata polkuja ja niillä on ehkä ollut myös rituaalisia merkityksiä, sanoo Haukiputaan vanhaan kirkkotiehen perehtynyt Pirjo Laitila.
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Laatikollinen iloa köyhille lapsille

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

Puhelin  ____________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

Kyllä kiitos! Haluan opiskelijatilauksen     itselleni      lahjaksi.
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Tunne kirkkosi.  
 Tilaa Kotimaa opiskelijalle!

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > Soita 020 754 2333* > Tilaa verkosta: www.kotimaa.fi/tarjous

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys
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Kotimaa tarjoaa yleissivistävää tietoa ja kirkollista sisältöä, josta on hyötyä 
opinnoissa. Tilaa hyödyllinen lahja lapselle, lapsenlapselle, kummilapselle 
– opiskelijalle, joka haluaa ottaa tuntumaa tulevaan työkenttään.

   Tilaan Kotimaa-lehden 
määräaikaisena tilauksena 
12 kk 66,- (norm. 132,-). 
Lisäksi saan kaupan päälle 
käyttöoikeuden digipakettiin 
vuodeksi.

   Tilaan digipaketin 
määräaikaisena tilauksena 
12 kk 29,- (norm. 106,-). 
Digipakettiin kuuluvat K24, 
Kotimaa Pro ja Kotimaan 
näköislehti.Kotimaa-lehti

12 kk vain

(norm.  132 €)
66€

+ digipaketti 
vuodeksi kaupan 

päälle

TILAUSKORTTI 

Laatikon täydeltä auttamisha-
lua. Sitä pitää sisällään Lu-
mijoelta matkaan lähtevä 
kenkälaatikon kokoinen pa-

ketti, johon Martta Koski-Vähä-
lä on mahduttanut muun muassa 
itse neulomansa iloisenväriset su-
kat, lapaset ja pipon sekä itse val-
mistamansa pehmolelun.

Martta on vasta 11-vuotias, 
mutta jo konkari Joulun lapsi 
-keräykseen osallistujana. Mar-
tan kotona on koottu paketteja 
Patmos Lähetyssäätiön valtakun-
nalliseen keräykseen jo useampa-
na vuonna.

Jo paljon alle kouluikäisenä 
Martta oli mukana täyttämässä 
paketteja. Myöhemmin hän on 
hankkinut paketteihin tavaroita 
itse ja ja nyt viime vuosina val-
mistanut paketteihin sisältöäkin.

Veivattava taskulamppu
kruunaa paketin
Romanian ja Moldovan köyhissä 
kylissä jaettavat paketit sisältävät 
monenlaisia lapselle tarpeellisia ja 
lapsia ilahduttavia juttuja. Sinne 
pakataan vähintään sukat, käsi-
neet, päähine, pitkähihainen pai-
ta, hammasharja ja -tahna, pala-
saippua, kampa tai harja, vihko, 
lyijykynä, pyyhekumi, värikynät, 
teroitin, penaali, hedelmäkarkki-
pussi sekä lelu. 

– Listassa ei erikseen maini-
ta käsin veivattavaa dynamo-tas-

kulamppua, mutta sellaisiakin 
olemme monena vuonna löytä-
neet mukaan, sanoo äiti Marjo 
Koski-Vähälä.

Keräyspisteitä on ympäri maata.  
Lumijoen seurakunta on mu-

kana keräyksessä yhdettätoista 
kertaa. Seurakunnassa diakonis-
sa-kansliasihteerinä työskentele-
vä Marjo Koski-Vähälä kertoo, 
että aloite mukaan lähdöstä tu-
li eräältä perhekerhossa käyneel-
tä äidiltä. 

Viime vuonna paketteja saa-
tiin kokoon noin 80.

– Kun laitamme syksyllä il-
moituksen Rauhan Tervehdyk-
seen, kyläläisiä alkaa heti ilmes-
tyä kirkkoherranvirastoon: Tuos-
sa on noita villasukkia siihen ke-
räykseen. 

– Paketteja sekä irrallisia ta-
varoita paketteihin laitettavaksi 
vain putkahtelee jostakin, Koski-
Vähälä iloitsee.

– Eräs vanhempi kiitteli pake-
tin kokoamista kasvattavaksi: täl-
lä tavalla voi lapsia opettaa autta-
maan muita.

 
Syntyisikö työpaikalla
yhteinen paketillinen?
Marjo Koski-Vähälän mukaan 
yksi keräyksen suosion syistä on 
sen konkreettisuus: tavaran anta-
minen tuntuu jotenkin isommal-
ta avulta kuin laittaa pieni sum-
ma rahaa keräyslippaaseen. 

Vetoavia ovat myös videot, joi-
ta pakettien jakamisesta löytyy 
esimerkiksi YouTubesta. 

– Haluan olla mukana kun 
olen videoilta nähnyt, kuinka 
kurjissa oloissa siellä asutaan ja 
kuinka paljon lapset näistä pake-
teista ilahtuvat, jatkaa Martta.

Yhteisen paketin kokoamis-
ta voi kokeilla vaikka työpaikan 
kahvihuoneessa.

Koski-Vähälän perhe kokoaa 
tänäkin vuonna useita paketteja. 

– Ostelemme pikkutavaroita 
pitkin vuotta. Aina kun kaupas-
sa näen ale-korin, se pitää käydä 
penkomassa, Marjo nauraa.

MINNA KOLISTAJA

Muun muassa alla listatuista 
paikoista saa tyhjiä laatikoita ja 
niihin voi palauttaa valmiit laatikot: 
Lumijoen kirkkoherranvirasto ma ja 
ke kello 9–14 ja pe 9–12, Muhoksen 
srk-talo ma 13–16, Pyhän Andreaan 
kirkko su 13–13.30, Kastellin kirkko 
su 11–11.30, Lähetyksen puoti ja 
paja Siipi ma, ti, to ja pe 10–14,  
Kempeleen kirkkoherranvirasto 
ma–ti 9–15, to 9–17, pe 9–15, 
Kempeleen kirkko su 9.30–11.30 sekä 
Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, 
Limingan, Muhoksen ja Oulun 
(Nuottasaarentie 5) Halpa-Hallit. 
Pakkausohjeita ja lisätietoja: 
www.joulunlapsi.fi.

Joulun lapsi -pakettiin laitetaan mukaan monenlaista lasta ilahduttavaa tavaraa.  
Martta Koski-Vähälä on itse valmistanut paketteihin neuleita ja pehmoleluja. Tänä 
syksynä hän laittaa mukaan myös valmistamiaan puuhelmikoruja.

M inna Ko l i s t a ja
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Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää Tuiran seurakunnasta. 
Hän kertoo siitä, miten Jeesus 
on antanut meille tehtävän toi-
mia hänen lähettiläinään tässä 
maailmassa.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kasta, Suvannon kappelista.  

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 9.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo siitä, miten Jeesus on 
antanut meille tehtävän toi-
mia hänen lähettiläinään täs-
sä maailmassa.
Klo 10 Jumalanpalvelus Ou-
lunsalon kirkosta . Virret: 424, 
729, 419, 421, 452 ja 172:1,3
Synnintunnustus: teksti 711.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.  
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 9.10. klo 9.45 45 Radiopy-
häkoulun pitää lapsityönoh-

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 9.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Lappeen Marian kirkosta.  Vir-
ret: 416:1-2,4, 510, 429, 416:6- 

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

Yhdistykset

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

Papeille on tarjolla uusi arkiasu

Suomalaiset nais- ja mies-
papit voivat pian pukeu-
tua kuin italialaisen hu-
moristin Giovanni  Gua-

reschin luoma isä Camillo kon-
sanaan. Suosittu tv-hahmo 
käytti pitkää mustaa papintak-
kia, joka on napitettu aina nilk-
koihin asti. 

Asua kutsutaan sutaanik-
si. Vaate on takki, mutta se käy 
myös mekosta. 

Samantyyppistä takkia val-
mistaa Suomessa Osuuskun-
ta Pyhävaate, jonka hallituk-
sen puheenjohtaja Meri-Anna 
Hintsala kertoo, että sutaani on 
ollut perinteinen asu anglikaa-
neilla ja katolisilla. Se on käy-
tössä myös joillakin luterilaisilla 
kirkoilla, mutta ei yleisesti.

Uusi kotimainen sutaani 
poikkeaa jonkin verran ulko-
maisista esikuvistaan. Pitkäl-

Herättäjän päiviä: su 9.10 klo. 10.00 messu ja seurat Pudasjärven 
seurakuntatalossa, su 9.10. klo 13.00 messu Rantsilan kirkossa ja seurat 
seurakuntatalolla, su 16.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa, su 16.10. klo 10.00 messu Rovaniemen kirkossa ja 
seurat seurakuntakeskuksessa, su 16.10. klo 12.00 messu Pattijoen kirkos-
sa ja seurat seurakuntatalolla
Siionin virsiseurat: la 8.10. klo 15.00 Oulujoen seurakunnan Sanginsuun 
seurakuntakodilla, Sanginsuuntie 59, Oulu, ti 11.10. klo 19.00 Pyhännän 
seurakuntatalossa, to 13.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahkamaalla, Itä-
Vilppu 6, Raahe, su 16.10. klo 14.00 Jäälin kappelissa, Rivitie 6, Kiiminki, 
su 16.10. klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, su 16.10. 
klo 18.30 keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1, Kempele.  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 9.10. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Pekka Kyösti.

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

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Vo lka n A k in  /  P y hävaa t e

lä papintakilla haetaan yhteis-
tä symboliikka miesten ja nais-
ten asuihin. Sen uskotaan olevan 
myös helppokäyttöinen.

Sutaani on yksi pappien arki-
asuista. Se ei ole juhlapuku, jota 
papit käyttävät kirkollisissa toi-
mituksissa, kuten häissä.

Sutaanin käyttöä työvaatteena 

eivät säätele piispainkokouksen 
tarkat pukeutumisohjeet samal-
la tapaa kuin papin juhlapukua. 

Virallisesti osuuskunta kutsuu 
uutta asua papintakiksi. Osuus-
kunta valmistaa myös polvipi-
tuista papintakkia, mutta vain 
nilkkoihin ulottuva takki määri-
tellään sutaaniksi. 

Sekä mielille että naisille on 
omat mallinsa, mutta Osuuskun-
ta Pyhävaatteesta korostetaan, et-
tä Suomen evankelis-luterilaises-
sa kirkossa ei ole mies- tai nais-
pappeja. On vain pappeja. Siksi 
samassa virassa on hyvä olla sa-
ma verka.

Papin virkapukeutuminen on 
jaettu kolmeen eri kategoriaan: 
papin juhlapukuun, papin tum-
maan pukuun ja papin arkipu-
kuun.

PEKKA HELIN

Suomen evankelis-
luterilaisessa 
kirkossa ei ole mies- 
tai naispappeja. 
On vain pappeja. 
Siksi samassa 
virassa on hyvä 
olla sama verka.

Oulun NMKY ry 
Raatintie 7 
OULU 
     28.9.2016 
 
 
 
Kotimaa-Yhtiöt Oy 
 
 
 
ILMOITUS  RAUHAN TERVEHDYKSEEN 
 
 
 
Julkaisu 06.10.2016 
 
Koko 2 palstaa, korkeus n. 30 mm 
 
Laskutus ylläolevaan osoitteeseen sopimushinnalla  
 
Teksti kehystettynä siten, että YMCA-logo tulee ylös vasemmalle ja ”YNNIN KIRKKOILTA su 

09.10. llo 18.00 Pyhän Tuomaan kirkossa” –teksti logon oikealle puolelle kolmelle riville ja 
näiden alle loput ao. tekstistä: 

 
 

  
 

YNNIN KIRKKOILTA 
su 09.10. klo 18.00  

 Pyhän Tuomaan kirkossa 
 
 Esiintyvät Lauluflikat, Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, Mies- 

laulajat ja Vaskiveikot. Puhe kirkkoherra Niilo Pesonen. 
 

TERVETULOA!                             Oulun NMKY ry 
 
 
 OK? 
 
 
HUOM!  Pyydän oikovedoksen sähköpostiini. KIITOS! 
 
 
 Kari Mettovaara 
 p. 040-5156615 

YNNIN KIRKKOILTA
su 9.10. klo 18.00 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyvät Lauluflikat, Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, Mieslaulajat  
ja Vaskiveikot. Puhe kirkkoherra Niilo Pesonen.

TERVETULOA!                             Oulun NMKY ry
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2. Tim. 4: 1-5
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen 
Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva 
elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä 
ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, 
astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, 
nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti 
opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset 
eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan 
haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia 
kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät 
kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä 
järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, 
julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät.

Matt. 22: 1-14
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi:
    ”Taivasten valtakuntaa voi verrata 
kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 
Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan 
häävieraita, mutta kutsun saaneet 
eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti 
toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa 
kutsutuille: ’Olen valmistanut ateriani, 
härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki 
on valmiina. Tulkaa häihin!’ Mutta kutsun 
saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan 
menivät muualle, kuka pellolleen, kuka 
kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan 
palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät 
hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti 
sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja 
poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas 
sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki on valmiina 
hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet 
juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja 
kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.’ Palvelijat 
menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, 
niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi 
aterialle tulleista.
    Kun kuningas tuli sisään katsomaan 
juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla 
ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, 
kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?’ 
Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas 
sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä 
ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä 
itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat 
kutsuttuja, mutta harvat valittuja.’”

Luen rukouksia 
kunnes rauhoitun 
Synnytyssalin radiosta kuuluu suomipoppia. Minä olen tuskissani ja keskitän ajatuk-
seni Jumalaan. Tarraudun muutamiin psalmilauseisiin ja pyörittelen niitä sinnikkäästi 
mielessäni. 

Edellisistä synnytyksistä viisastuneena en päästä epätoivoa valloilleen, vaan keski-
tän tietoisuuden rippeeni Kolmiyhteiseen Jumalaan. 

Jälkikäteen mielikuva synnytyssalista on levollinen ja valoisa.
Takana on kahdeksan kuukautta valvomista. Olemme äärirajoilla. Epätoivon het-

kinä siirrän tunteeni syrjään ja avaan mekaanisesti ystävältäni saaman rukouskirjan. 
Luen rukouksia niin kauan, että sisälleni leviää pehmeä lämpö ja sydämeeni viriää toi-
veikkuus.

Eräs yksinhuoltajaäiti kertoo avanneensa Raamatun tiskipöydän viereen. Aina ohi 
kulkiessaan hän lukee kirjasta jakeen tai pari ja saa näin voimaa seuraaviin askeliin. 

Kristuskeskeisyys on jokapäiväistä valitsemista, hiljentämistä ja pysähtymistä. Luo-
jani kutsuu vapauteen, mutta ei pakota siihen. Hän auttaa, mutta ei manipuloi. 

Kolmiyhteinen Jumala on yhteinen Jumala. Sekalainen seurakunta kokoontuu saman 
pöydän äärelle. Omat alemmuudet ja ylemmyydet lasketaan saman merkin juurelle, ja 
kaikki ovat yhtä alastomia ja avuttomia Kaikkivaltiaan edessä.   

Hänen sanoissaan kuulen kaikuvan taivasten valtakunnan voiman ja totuuden. 
Katoavan itseni sijasta haluan keskittyä Häneen, joka on katoamaton, täydellinen ja 
pysyvä. Kristus minussa julistakoon tätä ilon sanomaa Hänen tavallaan ja ajallaan. 

Luen tulevan sunnuntain evankeliumitekstiä ääneen olohuoneen sohvalla. Sydä-
meeni piirtyy pehmeän majesteettinen kuva taivaallisista juhlista. On loputonta armoa, 
että Jumala on tehnyt pojassaan selvän reitin sinne, missä kipu on kokonaan poissa.

RIIKKA HONKAVAARA
Tuiran seurakuntapastori  

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, mitä seuraavat Timoteuksen kirjan sanat Raamatussa tarkoittavat hänel-

le: ”Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät." 

Sanan aika
Sunnuntai 9.10.2016
Psalmi: Ps. 145:8-13
1. lukukappale: Jer. 1:4-10
2. lukukappale: 2. Tim. 4:1-5
Evankeliumi: Matt. 22:1-14 R

i i t t a  H
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Oululainen Brent Cassidy 
lukee iirinkielistä runoa. 
Teksti kertoo vanhasta 
naisesta ja vedestä, joka 

tulee koteihin puhtaasta, huolel-
la ja ylpeydellä vaalitusta lähtees-
tä. Runossa on myös suru siitä, et-
tä nykyisin vesi tulee putkista ja 
kaivoja on vaikea löytää levän ja 
saniaisten keskeltä.

Runon nainen, Bridge, kehot-
taa jokaista etsimään oman kai-
vonsa ja lähteensä. Hänen neu-
vonsa on mennä takaisin elämän 
alkujuurille vaalimaan raikasta 
vettä pulppuavasta kaivosta. 

Runo tarjoaa Brent Cassidyl-
le paljon symboliikkaa elämästä. 
Lähde on hänelle kertomus omi-
en sukujuurien tärkeydestä. 

Kielen opiskelua
paikan päällä
Brent Cassidy on tehnyt, kuten 
tekstin vanha Bridge kehottaa. 
Hän on halunnut palata aina uu-
destaan sukunsa synnyinseuduil-
le Irlantiin. 

Sielunmaisemansa Cassidy 
löysi Gaeltachtin rosoiselta ran-
nikolta ja Glencolmcillen kyläs-
tä, Irlannin luoteisimmasta kol-
kasta.

Runon kieli, iirin kieli, on 
Brent Cassidylle vertausku-
va puhtaudesta. Iiri on kelttiläi-
nen kieli, jonka värikäs historia 
ulottuu kolmentoista vuosisadan 
taakse. 

Cassidy on opetellut iiriä mo-
nen vuoden ajan keväisin ja ke-
säisin Irlannissa. Reissuillaan hän 
on asunut iirienkielisellä alueella 
parisen viikkoa kerrallaan. 

Cassidy innostui kielen opis-
kelusta vuonna 2003 kuultuaan 
Donegal-nimisessä kylässä kah-
den vanhemman miehen keskus-
televan kadulla iiriksi. Kieli van-
gitsi hänet heti.

– Nykyisin haluaisin oikeas-
taan puhua vain iiriä tai suomen 
kieltä. 

Kun Brent Cassidy matkusti 
kesällä Irlantiin, matka oli hänen 
läheistensä 40-vuotislahja. 

Isoisän tarinat
herättivät kiinnostuksen
Alkukipinä kiinnostukselle 
omiin juuriin Brent Cassidyllä 
syntyi lapsena Amerikassa, jos-
sa hän asui vanhempiensa kans-
sa ennen kuin muutti vaihto-op-
pilasvuoden jälkeen Suomeen 
1990-luvun lopussa.

– Kuuntelin isoisääni kaupas-
sa, jota hän piti maaseudulla Yh-
dysvaltain Pohjois-Carolinassa. 
Isoisä osasi kertoa sukuuni liitty-
viä kiehtovia tarinoita Irlannista.

– Muistan miettineeni suku-
nimeäni: mistä perheemme nimi 
Cassidy oikeastaan tulee? 

Brent Cassidy on Irish festi-
val of Oulu -tapahtuman johtaja. 

Irlantilaismusiikki soi tällä vii-
kolla jälleen Oulussa. Festivaa-
li on paljon muutakin kuin mu-
siikkia. Viisipäiväiseen tapahtu-
maan mahtuu muun muassa ru-
notilaisuuksia, teatteria ja irlanti-
laista tarinankerrontaa. 

Vuonna 2015 Irlannin hallitus 
huomioi Brent Cassidyn omal-
la palkinnollaan. Tunnustus tuli 
siitä, että Cassidy on tehnyt aktii-
visesti irlantilaista kulttuuria tu-
tuksi maan ulkopuolella.

Jo aiemmin Cassidyn iirin kie-
len sujuva taito on saanut huomi-
onosoituksen Irlannissa. 

Lähteellä syntyi 
kiitosrukous
Cassidy tietää hyvin, ettei elämän 
yksinkertaista ydintä, runon puh-
taasti virtaavaa lähdettä, ole help-
po löytää tänä päivänä. Mieltä ha-
jottaa moneen suuntaan jo yksin 
äänekäs viestintä: piippaukset 
kännykästä kertovat, että jolla-
kulla on jälleen sinulle asiaa. 

Cassidy ei lähdekään suurena 
tietäjänä kertomaan muille, mil-
lä keinoin polku elämän juurille 
avautuu. Hän löysi oman lähteen-
sä Irlannista, mutta jollakulla toi-

sella matka kulkee muualle.
Irlannissa käydessään Cassidy 

on vieraillut konkreettisilla py-
hillä, parantavilla lähteillä, joita 
maassa on useita, ja ne ovat ni-
metty pyhimyksen mukaan. 

Cassidy on rukoillut lähteel-
lä voimaa ja rakkautta. Hän on 
muistanut perhettään ja kiittä-
nyt elämästään.

– Olen ottanut sieltä myös vet-
tä lapsemme kastejuhlaa varten, 
hän kertoo.

Sateen jälkeen
paistaa aurinko
Cassidy kertoo nauttivansa elä-
mästään. Hän puhuu perhees-
tään kauniisti: sanoo rakastavan-
sa heitä joka päivä yli kaiken. 

– En ajattele, että elämä olisi 
helppoa.  Emme tiedä, mitä tu-
levaisuus meille itse kullekin tuo. 
Mutta siihen uskon, että sateen 
jälkeen aurinko paistaa. Sateen-
kaaren löytäminen on mahdol-
lista. 

– Minulla ei ole mitään suur-
ta elämänsalaisuutta kerrottava-
na. Meidän  jokaisen on hyvä tut-
kia ja keksiä itse oman elämämme 
tarkoitus. Itselleni riittävät nämä 
asiat, joita minulla on tällä het-
kellä. 

– Uskon, että rakkautta on tar-
koitus jakaa itsestä ulos. Se tar-
koittaa esimerkiksi toisen autta-
mista silloin, kun se on mahdol-
lista.

RIITTA HIRVONEN

Sunnuntaina on kelttimessu Tuirassa
• Oulun Tuiran kirkossa, Myllytie 5, järjestetään kelttimessu 

sunnuntaina 9.10. kello 18.

• Kelttiläinen kristinusko syntyi ajanlaskun ensi vuosisatoina, ja 

sitä harjoitetaan edelleen ennen kaikkea Skotlannissa, Irlannissa, 

Walesissa ja Cornwallissa. 

• Kelttiläisiä kieliä ovat muun muassa iiri, jota puhutaan Irlannissa, 

gaeli, jota puhutaan Skotlannissa ja Walesissa puhuttava kymri.

• Varhaiskristillistä kelttiläisyyttä kuvataan karuksi ja 

yksinkertaiseksi. Kelttiläisyyteen liitetään myös ihmisläheisyys, 

suora ja henkilökohtainen jumalasuhde, luonnonläheisyys ja 

yhteisöllisyys sekä naismyönteisyys. Juuri tämän on sanottu 

vetoavan nykyihmisiin. 

• Kelttikristillisyys kerää uusia ystäviä ja tulee koko ajan 

tunnetummaksi luterilaisessa kirkossa.

Brent Cassidy ja oululaiset Irlanti-fanit ovat tehneet Oulusta viime vuosien aikana varsinaisen irlantilaisen kulttuurin mekan. 
Irkkufestivaali tunnetaan ympäri maailmaa ja erityisesti Irlannissa.

Irlanti 
asettui sydämeen 

Iirinkielinen runo vie Brent Cassidyn 
Irlannin rannikolle hänen omille juurilleen

Jokaisen meidän 
on hyvä tutkia 
ja keksiä itse 
oman elämämme 
tarkoitus.

Brent Cassidy

R
iitta H

irvo
n

en
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F r e e ima g e s  /  B e l é n Ga lá n

Kulkekoon polkusi aina ylöspäin.
Puhaltakoon tuuli selkäsi takana.
Lämmittäköön aurinko kasvojasi
ja kastelkoon sade peltojasi.
Ja kunnes kohtaamme uudelleen,
pitäköön Jumala sinua kämmenellään. 

Jumalan rakkaus virtaa vapaana,
Jumalan rakkaus virtaa lävitseni.
Jumalan rauha virtaa vapaana
Jumalan rauha virtaa lävitseni.
Jumalan elämä virtaa vapaana
Jumalan elämä virtaa lävitseni.

Kelttiläisiä rukouksia kirjasta 
Avoin portti, David Adam



14 Rauhan Tervehdys  |  Nro 29  |  6.–13.10.2016

Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.10.2016

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
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Onni Jalma-
ri Huotari.
Haukipudas: Peetu Pekka 
Juhani Päkkilä, Otso Mika-
el Ylihoikka, Iida Liisa Maria 
Nyman.
Karjasilta: Needa Sylvia Ait-
to-oja, Elle Amalia Huotari, 
Alma Elsa Maria Kaikkonen, 
Eero Martti Iivari Kylmänen, 
Jooa Noel Julius Leskinen, 
Vanessa Iida Emilia Nurro, 

Leikkaa talteen!

Thomas Heikki Orr, Tuuli Ka-
tariina Rousu, Severi Ilkka Ee-
meli Väänänen.
Kiiminki: Netta Mariana 
Pukari, Alissa Stella Pukari, 
Paulus Samuel Koivukangas, 
Valtteri Viljami Arola.
Oulujoki: Iida Matilda Huu-
monen, Liinus Eliel Luukko-
nen, Aatos Kari Viljami Moi-
lanen, Vilho Julius Paukkeri, 
Aatos Einari Vaaramo.
Oulunsalo: Maija Riina Ilona 
Ilola, Senja Helmi Hirvonen.

Veteraanileiri 
pe–su 4.–6.11.  Rokuan leirikeskuksessa.

"Herra on minun paimeneni" 
Leiri on tarkoitettu sotiemme veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen. 
Leirin hinta on 47 €/ hlö. Hintaan sisältyy täysihoito, 
matkat, leiriohjelma ja vakuutus srk:n jäsenille. 
Leirillä mukana veteraanijärjestöistä Jaakko ja Mir-
ja Granlund. Seurakunnasta pastori Pentti Kortesluo-
ma, kanttori Lauri Nurkkala ja diakonissat Anna-Mai-
ja Sälkiö ja Eija Röning. 
Ilmoittautuminen puhelimitse to 6.10. ja pe 7.10. klo 
9–15 Anna-Maijalle, p. 040 5157 601 tai Eijalle, p. 040 
5580 435. 
Leirille valituille lähetetään leirikirje. 
Tervetuloa mukaan!

Rippikoulusta tutun 
Nuoren seurakunnan 
veisukirjan kaikki 
130 kappaletta lau-

letaan perjantaina 7. loka-
kuuta kello 18 alkaen Kes-
kustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. 

Punaisena laulukirjana 
tunnetun teoksen vuoden 
2015 painos lauletaan ti-
laisuudessa läpi alusta lop-
puun.

Lauluiltaan toivotaan 
mukaan kaikenikäisiä. Ta-
pahtumasta vastaava Oulun 
seurakuntien nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä kannus-
taa tilaisuuteen laulamaan 
myös heitä, joiden omasta 
rippikoulusta on jo aikaa.

– Tervetuloa katsomaan, 
löytyykö kirjasta vielä sa-

moja lauluja kuin omalla 
riparilla.

Rättyän mukaan aina-
kin kappaleet Lapsuuden 

usko, Kirkossa ja Swing Low 
ovat klassikoita, ja ne ovat 
olleet mukana laulukirjas-
sa sen alkuajoista asti. 

Lauluja on vuorollaan 
säestämässä neljä erilais-
ta kokoonpanoa nuorten 
aikuisten kuorosta seu-
rakunnan työntekijöiden 
bändiin. 

Tapahtumaan voi osal-
listua haluamansa ajan.

Nuoren seurakunnan 
veisukirjalla on vakiintu-
nut asema seurakuntien 
nuorisotyössä. Ensimmäi-
sen kerran nykyistä suppe-
ampi punakantinen laulu-
vihko julkaistiin vuonna 
1970. Nykyään veisukirjaan 
sisältyy 130 laulua. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirja uudistetaan vii-
den vuoden välein. Kirjaan 
otettavista lauluista noin 
puolet on uusia.

Tuira: Michael Lauri Aatos 
Böhm, Nooa Eliel Iso-Junno, 
Silva Elena Karppinen, Me-
lina Aada Annikki Kemilä, 
Minea Aurora Korkalo, Lilia 
Maria Eleanor Kronbäck, El-
la Katariina Laurila.

Vihityt
Tuomiokirkko: Heikki Tuo-
mas Tuomi ja Eeva Katariina 
Kuoppala.
Karjasilta: Heikki Veli-Eemeli 
Sippola ja Essi-Linda Anniina 
Kujala, Johannes Eerikki Tim-
lin ja Riina Jasmin Lahtinen, 
Markus Tapani Vähäkuopus 
ja Anne Maria Koskela.
Oulunsalo: Jari Juhani Lon-
gi ja Marja Elina Karjalainen.
Tuira: Pauli Tapio Hautanie-
mi ja Katri Maria Kortelai-
nen, Tresor Fleury Chrislain 
Manangou ja Suvi Pauliina 
Savela. 

OULUN TUOMIOKIRKKO- 
SEURAKUNNALLE VALITAAN  
UUSI KIRKKOHERRA

Vaalipäivä
sunnuntaina 13.11.2016 Oulun tuomiokirkko

Ennakkoäänestys 7.–11.11.2016
Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset  
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.

Vaalinäytepäivät Oulun tuomiokirkossa:
1.  vaalisija Kiimingin seurakunnan kirkkoherra  

Pauli Niemelä su 16.10. klo 10.
2.  vaalisija Oulujoen seurakunnan kirkkoherra  

Satu Saarinen su 23.10. klo 10.
3.  vaalisija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan  

kappalainen Ari-Pekka Metso su 30.10. klo 10.

Pauli N
iem

elä

Satu Saarinen

A
ri-Pekka M

etso

TUOMIOROVASTIN VAALI

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä!  
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

Läpilaulanta 
pe 7.10. klo 18.30 alkaen Isokatu 17, juhlasalissa.

Laulamme kaikki 130 laulua 
numerojärjestyksessä eri bändien säestämänä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anna-Maria 
Aranne 93, Hilma Kiuttu 91, 
Esko Olavi Raatikainen 82, 
Aini Otteliaana Törmälehto 
91, Seija Orvokki Väliaho 83.
Karjasilta: Solmu Olavi Kar-
vonen 84, Jouko Viljo Kaler-
vo Niemi 75, Sirkka Johan-
na Roivainen 84, Ahti Juha-
ni Tervo 70.
Oulujoki: Vilja Sippola 30 pv, 
Tuija Marketta Turunen 59.
Tuira: Eeva Annikki Hintsa-
la 90, Henry Leander Korve-
la 59, Martta Katariina Pirt-
tiaho 103, Keijo Urho Kalevi 
Räty 61, Mirja Helena Savo-
lainen 63.

Riparilaulut lauletaan nonstoppina
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Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

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

Auto 4  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 6  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin pysäkki, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen
Oulujoen seurakunta 

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen

Musiikkia
Kanttori Sanna Leppä-
niemi ja nuoriso-
muusikko Esa Rättyä, 
Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

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

ja 13.10. klo 11–12, Keskustan 
srk-talo. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 11.10. klo 
9-11, Keskustan srk-talon Mo-
nitoimisalissa. Työttömien ja 

vähävaraisten maksuton aa-
mupala ja kaikenikäisten jut-
tutupa. Aamupala on tarjolla 
kello 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 12.10. klo 11–12, 
Keskustan srk-talon ruokasali 
Kaneli, 2. krs. Ruokailun hin-
ta 2 €. 

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaisin klo 12 Keskustan srk-talo

 (Lilja + Lumme, 2. krs) 
9.10., 16.10., 6.11., 13.11., 20.11. ja 27.11.

Pyhäkoulu on lasten oma kirkko, johon ovat 
tervetulleita kaiken ikäiset ja kokoiset, mummit 

ja vaarit, kummit ja ystävät, ihan koko perhe. 
Alle 4–vuotiaat aina oman saattajan kanssa. 

Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan voi tulla 
milloin vain hiljentymään, oppimaan kristillisiä arvoja, 

suomalaista tapa- ja perinnekulttuuria.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 9.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarnaa Riit-
ta Heino, liturgia Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Salla Au-
tere. Kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi 
Messu su 9.10. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
Virsikirjan lisävihko messu su 
9.10. klo 18–19, Oulun tuomio-
kirkko. Varaslähtö virsikirjan li-
sävihkoon. Messun toimittaa 
Anu Ojala ja musiikki koostuu 
virsikirjan lisävihkon lauluis-
ta. Musiikista vastaa bändi Esa 
Rättyän johdolla. Kryptassa 
kirkkokahavit messun jälkeen. 
Messu su 16.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Pau-
li Niemelä ja avustavat Anna-
Mari Heikkinen ja Jouko Lan-
kinen. Kanttori Henna-Mari 
Sivula ja urkuri Péter Maros-
vari. Lähetys radio Dei ja Poo-
ki sekä www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 16.10. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Jouko Lan-
kinen. Tuomiokirkkokuoro. 
Hiljaisuuden rukoushetki su 
9.10. klo 17–19, Keskustan srk-
talo, Lilja ja Lumme. Klo 17 
pastori Riitta Heino, raamat-
tumeditaatio ja klo 18 hiljai-
suuden rukoushetki. NNKY ja 
Sinapinsiemen ry. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän vastaanotto to 6.10. 

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

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

Auto 4  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 6  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin pysäkki, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen
Oulujoen seurakunta 

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen

Musiikkia
Kanttori Sanna Leppä-
niemi ja nuoriso-
muusikko Esa Rättyä, 
Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
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pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
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Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
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11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
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Auto 7  Heinäpää 
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Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
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Oulun yliopisto
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muusikko Esa Rättyä, 
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Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Oulun tuomiokirkossa
Su 16.10.2016 klo 16

Konsertti
Maija Tynkkynen, cembalo ja urut

Pyhäinpäivänä la 5.11. klo 20
W. A. Mozartin Requiem (KV 626)

musiikinjohto Olli Heikkilä

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen

lähtöjuhla -konsertti
musiikista vastaa Oulun tuomiokirkon

kirkkomuusikot

Perheiden syysretki Ranualle 
Syyslomaviikon maanantaina 24.10. klo 9–17. 
Mukaan voi lähteä koko perheellä, myös isovanhempien 
ja kummien kanssa. Retkelle voi ottaa omat eväät. Mah-
dollisuus myös ruokailla ravintola Wild Arctic Restauran-
tissa. Ruokailut varataan ennakkoon ilmoittautumisen yh-
teydessä (lasten hinta 6.30 € ja aikuisten 9 €). Seurakunta 
tarjoaa bussikyydin ja retken hinnaksi muodostuu Ranua 
ZOO pääsymaksu. Hinnat: aikuiset 13,50 €, lapset 4–14-v. 
12 € ja alle 4-v. maksutta, eläkeläiset 12,50 €. Maksu suo-
ritetaan käteisellä linja-autossa. Ilmoittautuminen www.
oulunseurakunnat.fi. Lisätietoja: Salla Autere, p. 044 3161 
742 ja Tea Lakkala, p. 050 5207 757.

Teetä, tekemistä ja tarinoita - kahvila
Tea, games and tales – café

We are open this autumn – 
olemme avoinna tänä syksynä

• October 8th, 22nd, 29th 
• November 12th, 19th • December 3rd

Opening hours from 6pm to 10pm – avoinna klo 18–22
 Isokatu 17, Street level

You are welcome whether you have been living here 
for a long time or just moved to Oulu.

Uusien ja vanhojen oululaisten kohtaamispaikka teen, 
pelien ja yhdessäolon merkeissä.

More information – lisätietoa 
anneli.nieminen@evl.fi, 040 5747 105 

Welcome -                                - Tervetuloa

Musiikkitilaisuudet
Lähetyksen syyskonsert-
ti su 16.10. klo 16–17, Oulun 
tuomiokirkko. Aila Knihti-
lä ja Virve Karen laulu, Sinik-
ka Ala-Leppilampi viulu, Mai-
ja Tynkkynen urut ja cemba-
lo. Kolehti lähetystyön hyväk-
si oman seurakunnan nimik-
kosopimuksille. 

Harrastukset ja kerhot 

Syysmyyjäiset 
keskiviikkona 7.10. klo 
10–15 Intiön srk-kodissa. 
Lapinäidin keitto, 
leipä ja juoma 6 €, 
kahvi ja kahvi-
leipä 3 € 
lähetyksen 
hyväksi.

Nuorten 
pelikahvila

perjantaisin klo 18–22 
Isokatu 17, G-rappu,

Erityisnuorisotyön tilat.
7.10. alkaen.

12–18 v.
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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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
mukana nuorisokuoro, joh-
taa Ulla Metsänheimo. Van-
husten viikon päätteeksi vie-
tämme muistimessua. Muis-
timessu on tavallista lyhyem-
pi ja selkokielinen ehtoollis-
jumalanpalvelus. 
Messu su 9.10. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri 
to 13.10. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 
6.10. aloittaa 
klo 9 leivonta-
talkoot.
Lähetyksen lau-
luilta to 13.10. klo 
18 Terttu ja Topi Ukkolalla, 
Kirkonniementie 4.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 10.10. klo 
11–12 Jäälin kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 10.10. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Leena Brockman, mes-
sudiakonina Paula Hiltunen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, diakonina Paula 
Hiltunen, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit. Kah-
vien jälkeen virsilauluhetki 
Viis veisaan viis yli viis.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 13.10. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Musiikki
Urkuvartti to 6.10. klo 11.15 
kirkossa, urut Ismo Hintsala. 
Urkuvartti on minikonsertti, 
joka kestää n. 15 min. Vapaa 
pääsy. 

Lapsille ja
lapsiperheille

4-vuotissynttärit su 9.10. 
klo 13 Kellon srk-kodilla. Nyt 
juhlimaan heinä-joulukuus-
sa 4 vuotta täyttävät tytöt 
ja pojat! Kutsumme sinut ja 
perheesi juhlimaan 4-vuotis-
synttäreitä. Ohjelmassa on 
hartaus, laululeikkejä, pie-

ni näytelmä sekä kakkutar-
joilu. Synttärisankarit saavat 
lahjan. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 6.10. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja to 
6.10. klo 13 Kellon srk-kodil-
la.  Kerhossa hartaus, kahvit 
ja vaihtelevaa ohjelmaa, jos-
kus vierailija. 
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 10.10. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi. Piirissä on 
hartaus.  

Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 11.10. klo 13 srk-
keskuksessa. Jutellaan luot-
tamuksella ja keskustellaan 
ajankohtaisista aiheista. Olet 
lämpimästi tervetullut ryh-
mään silloin, kun Sinulle so-
pii. Kahvitarjoilu. Lisätietoja 
diakonissa Heli Puuperä, p. 
040 5898 362.

ta), maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 9.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Kamraatti-toiminnan 
ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 
p. 040 7008 151.
Muskari 5–6- 
vuotiaille Kii-
mingin Kirkko-
pirtillä 13.10., 

20.10. ja 27.10. klo 
18.30–19. Ilmoittau-

tumiset ja tiedustelut 
sari.wallin@evl.fi. Mukaan 
otetaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä 6–10 lasta.

Harrastukset ja kerhot
Diakoniapiiri ma 10.10. klo 
13. Vierailemme Pihlajaran-
nassa. 
Juttunurkka ma 10.10. klo 
10–13 Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista. 
Naisten kasvuryhmä ti 11.10. 
klo 13–14.30, Jäälin kappelil-
la. Vierailija Helena Ylimau-
la puhuu aiheesta, mitä unet 
kertovat minulle ja minusta.
”Olkkarin rupatteluklupi” 

Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 

leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajanvaraus ta-
loudellisen avun hakemisek-
si, p. 044 7310 232. Diakonia-
toimistoon voi tulla myös 
käymään. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurakuntapäivä su 
9.10. klo 13 ry:llä, eläkepiiri 
ti 11.10. klo 13 srk-keskukses-
sa, lauluseurat ke 12.10. klo 
18.30 Riitta ja Matti Pisiläl-
lä, Jussilanperäntie 34. Kel-
lo: ompeluseurat pe 7.10. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 9.10. 
klo 17 Kellon srk-kodissa. Jo-
kikylä: seurat su 9.10. klo 17 
ry:llä.

ke 12.10. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveystie 
3, Kiiminki). Olkkarin rupat-
teluklupi on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Ru-
patteluklupin ohjelmassa on 
teemallista rupattelua, har-
taus, yhteislaulua ja kahvit-
telua. Kauempana asuvilla 
on mahdollisuus tilata kyy-
ditys Jaana Kontio  ma 10.10. 
klo 15 mennessä, p. 040 5793 
248. 

Löydä oma vapaa-
ehtoistyösi -ilta 
to 6.10. klo 17.30–19 
Jäälin kappeli. Illas-
sa pohdimme yhdessä 
kahvikupposen äärellä 
vapaaehtoistyön teh-
täviä, jotka sinulle so-
pisi parhaiten, tapaat 
seurakunnan työnte-
kijöitä ja ehkä löydät 
oman tapasi tehdä va-
paaehtoistyötä. Tied. 
Jaana Kontio, p. 040 
5793 248. Tervetuloa 
mukaan!

Varttikirkko ja Yökahvila pe 
7.10. klo 18.30–22 Jäälissä.  

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 9.10. klo 
17 seurat ry:llä, Kyösti Karju-
la, Pekka Aittakumpu.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 9.10. klo 14 Mon-
tin-salissa, Esko Leinonen.
Siionin virsiseurat su 16.10. 
klo 14, Jäälin kappelilla.

4-vuotis-
synttärit  

su 9.10. klo 15 
seurakunta-
keskuksessa.

Reformaation juhlavuoden 
tapahtumia Kiimingissä
Juhlavuoden avausmes-
su pidetään uskonpuh-
distuksen muistopäivänä 
sunnuntaina 16.10.2016. 
Musiikillisesti rikkaas-
sa messussa on mukana 
useita kuoroja. Kirkko-
kahvien yhteydessä jul-
kaistaan varhaiskasva-
tuksen leivontavihkonen 
”Luther bullaa”. Vuoden 
aikana järjestetään myös 
pari leivontailtaa. 

Jäälin kappelin kahvi-
on uusi lasimaalaus pal-
jastetaan loppiaisena 
6.1.2017. Entinen 
Jäälin seurakuntakoti, 
nykyinen kappeli täyttää 
40 vuotta. 

Kaikkien aikojen isostapahtuma on luvassa 1.4.2017.

Kirkkonäytelmä kaikenikäisille Mikael Agricolan elä-
mästä ja uskonpuhdistuksen vaikutuksista 3.–7.4.2017. 

Augsburgin tunnustus -kantaatti nähdään ja kuul-
laan helatorstaina 25.5.2017. Kantaatti on Satu Krei-
vi-Palosaaren sanoittama ja Risto Ainalin säveltämä. 
Näytelmän toteutuksessa ovat koulut mukana. 

Juhlavuoden puiden istutus keväällä kirkon, hauta-
usmaiden ja seurakuntakeskuksen ympäristöön.

Eri työalojen omia teesejä valmistellaan ensi vuoden 
syksynä. Tarkoitus on herättää pohdintaa juhlavuo-
den pääteemasta: Mitä seurakunnassamme ja yhteis-
kunnassamme pitäisi uudistaa nyt, jotta armo tulisi 
paremmin näkyväksi? 

Juhlaviikko 30.10.–5.11.2017 alkaa teesien julkistami-
sella ja päättyy juhlamessuun.

Lähde mukaan
Maata näkyvissä 
-festareille 
Turkuun 
18.–20.11. Hinta 60 € 
sis. festariliput (58 €), 
matkat, majoituksen 
ja ruuat. Ilmoittau-
du osoitteessa www.
oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat -> ha-
kusanalla maata nä-
kyvissä. Lisätietoa 
www.maatanaky-
vissa.fi.

Vapaaehtoistoiminnan info 
tiistaina 18.10. klo 12–14 
Jatulissa, Jokelantie 20, Haukipudas. 

Aulassa voit tutustua erilaisiin vapaaehtoistoimin-
nan tapoihin. Samalla saat tietoa, millaista vapaaeh-
toisapua on tarjolla. Esittelijöinä vapaaehtoistoimintaa 
organisoivat ihmiset ODL:stä, AVEK-toiminnasta, Hau-
kiputaan palveluasunnoista ja seurakunnasta. 

Vapaaehtoisten ilta palveluasunnoissa toimiville vapaa-
ehtoisille ke 19.10. klo 17–19.30 srk-keskuksessa. Muka-
na Maria Olkoniemi. Ilm. 14.10. mennessä Johannalle, 
p. 045 1393 993 tai johanna.kerola@evl.fi. 

Aamupuuro-Akatemia 
maanantaina 10.10. srk-keskuksessa. 

Kaikille avoin kohtaamispaikka. 
Klo 9.50 aamuhartaus kappelissa, 
klo 10 aamupuuro, voileivät ja kahvi ja 
klo 10.30–11.30 keskustelemme ihmisen tukemisesta 
talous- ja velkaongelmissa, vierailijana Taina Rajanen 
Takuu-säätiöstä.
Aamupuuron valmistavat Puttaan Martat. 
Ruokailu on maksuton, halutessaan voi pudottaa 
vapaaehtoisen maksun rahalippaaseen.
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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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Viittomakielinen messu pe 
7.10. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Päivi Liiti, avus-
tavat Erja Oikarinen, Anna-
Mari Kyllönen, Toini Pieskä, 
kanttori Taina Voutilainen.
Messu su 9.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Musiikissa avustaa 
Mieskuoro Weljet. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 9.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Päivi Rahja, 
kanttori Ilkka Järviö. 
Varikkomessu su 9.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Päivi Rahja. 
Messu su 9.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttori Juha 
Soranta. 
Kappelimessu su 9.10. klo 
12, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
6.10. ja to 13.10. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 7.10. klo 15 Caritas-
Koti, Kapellimestarinkatu 2. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat pe 7.10. klo 18 Kas-
tellin kirkko, to 13.10. klo 18 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 11.10. klo 
17.30–19.30. Lähetyspiirissä 
Kaukovainiolla vierailee Suo-
men Lähetysseuran nimikko-
lähetti Riitta Heino, joka ker-
too terveiset Tansaniasta.
Raamattupiiri ke 12.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 6.10. ja 
13.10. klo 13, Kastellin kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
13.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko.  Kokoonnumme joka toi-
nen to klo 18–19.30 Kastel-
lin kirkon seurakuntasalissa. 
Lisätietoja Mari Vakkilainen, 
p. 050 3035 243. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Donkkis Big Night pe 7.10. 
klo 17.30,  Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaiden oma toi-
minnallinen tapahtuma. Oh-
jelmassa on raamattuopetus-
tuokio, nukketeatteria, lau-
luja, hauskoja toimintapistei-
tä, kilpailuja, pelejä ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jo-
kainen voi halutessaan tuo-
da pientä naposteltavaa. Il-
lan päätteeksi arvotaan osal-
listujien kesken palkintoja. 
Luontopyhis su 9.10. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Tervetuloa koko perhe yh-
teiseen mukavaan hetkeen. 
Luontopyhiksessä hiljennym-
me hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin 
sekä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9–10. Tu-
le mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-

laa. Tarjolla puuroa, leipää 
ja leikkeleitä sekä kahvia ja 
teetä. 
Aamupuuro Kaakkurissa 
perjantaisin klo 9–10, Pyhän 
Andreaan kirkko. Aamupuu-
ro työttömille ja pienituloi-
sille. Ilmainen aamupuuro si-
sältää kaurapuuroa, leipää, 
leikkeleitä, kahvia ja tee-
tä. Alussa hartaus. Jos olet 
kiinnostunut toimimaan va-
paaehtoisena aamupuuron 
järjestelytehtävissä, ota yh-
teyttä diakoniatyöntekijöi-
hin Seppo Meriläinen, p. 044 
7884 035 tai Päivi Rahja, p. 
044 3161 457.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 6.10. klo 13 Kastellin 

kirkko, to 6.10. klo 13 Karja-
sillan kirkko.
"Sydämeni ulottuvilla" Ny-
kylyriikan ilta su 9.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. Millaiselta 
kuulostaa nykylyriikka? Mi-
tä se onkaan? Tule ottamaan 
selkoa! Runoja esittävät Vir-
ve Vikamaa, Juho Sarkamo, 
Maija Karppinen, Rita Mag-
ga-Kumpulainen ja Juha Vä-
häkangas. Kanttorina toimii 
Ilkka Järviö. Vapaa pääsy! Ks. 
ilmoitus.
Kulttuurikerho ma 10.10. klo 
14, Caritas-sali, Kapellimesta-
rinkatu 2. Kaikille avoin eläke-
läisten ryhmä. Kaarina Jaak-
kola luennoi aiheesta: Aleksis 
Kivi ja Seitsemän veljestä.  
Diakoniaryhmä ti 11.10. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Operaatio
Joulun lapsi -keräys 
Operaatio Joulun lapsi 
on keräys, jolla kerätään 
lahjapaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille 
Romaniassa ja 
Moldovassa. 

Voit tuoda oman 
lahjapakettisi 
sunnuntaisin 18.9.–13.11. 
messujen  yhteydessä 
Kastellin kirkolle ja 
2.10.–13.11. Pyhän 
Andreaan kirkolle.

Lisätietoja: 
www.joulunlapsi.fi ja 
pastori Mirjami Dutton, 
p. 044 3161 473. 

Lauantaina 8.10. Maikkulan kappelissa
11.00 Tervetuloa, alkurukous
11.15 ”Äitien perintö”  Diakonissa-sairaanhoitaja  
 Päivi Peltola, el Leena Vainionpää.  
12.30 Lounas
13.30 ”Miten syyllisyydestä ja häpeästä eteenpäin?” 
 Pappi, psykoterapeutti Hannu Rahikainen.
14.30 ”Itsemyötätunto”   
            Sosiaalialan lehtori Harriet Tervonen.
15.45 Päätösrukous ja kahvit.

Sunnuntaina 9.10.  
klo 12 kappelimessu Maikkulan kappelissa.
Lounas 8 €, käteismaksu, lapset alle 12-v. ilmaiseksi. 
Lapsille pyhäkoulu. Diakoniatyön myyntipöytä.  
Juontaa Erja Oikarinen, musiikki Riitta Piippo ja
soitinryhmä. Lämpimästi tervetuloa! 

Kappelimessu 
sunnuntaina 9.10. klo 12 Maikkulan kappelissa. 

Kuninkaan Pojan häihin monet saivat kutsun. 
Mutta kaikki kutsutut eivät välittäneet kutsusta. 
Kappelimessussa pohditaan kutsuttuna ja lähetettynä 
olemista, kutsuun vastaamista, ja sitä, olenko minä 
juhlan arvoinen. 
Messun toimittaa Mirjami Dutton, avustavat Arja ja 
Jarkko Leinonen, Päivi ja Erkki Peltola ja Erja Oikarinen, 
musiikkitoteutus Riitta Piippo ja ChapelBand. 
Laulamme Nuoren seurakunnan veisukirjasta. 
Kirkkokahvit. 

Kolehti ev.lut. kirkon 
Victoriajärven itäisen 
hiippakunnan lähetystyöhön, 
Suomen Lähetysseuran 
kautta.

K
irko

n ku
vap

an
kki / E

ssi Tiittan
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Vieraana on Hengen Uudistus kirkossamme ry:n toimin-
nanjohtaja Marko Huhtala, aiheena Jeesuksen lähettiläät.  

Illassa yhteislauluja. Tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!
Illan järjestävät Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com
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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 teille takaisin mahdollisimman pian. 
Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat ehdottoman 
luottamuksellisia eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Följyssä-toiminnan yhteystiedot ovat;
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453 850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453 869

heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 871
inkeri.santaniemi@evl.fi  p. 044 7453 870

Ota reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 9.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Keijo 
Nissilä, avustaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Jumalanpalveluselämän 
kehittämispäivä. Kirkkokah-
vit ja keittolounas. 
Perhehartaus su 9.10. klo 
12, Hintan srk-talo. 4-vuotis-
synttärit, Riitta Kentala, lap-
sikuoro Mido. 
Messu su 9.10. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Matti Jur-
velin, saarna Risto Liljeblad, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 9.10. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Herättäjän seurat la 8.10. klo 
15, Sanginsuun srk-koti.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.10. klo 17, Myllyojan 
srk-talo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.10. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Toiminnallinen perheilta to 
6.10. klo 17.30–19.30, Myllyo-
jan srk-talo. Perheiden yhtei-
nen ilta kaikenikäisille alka-
en mukulamessulla ja jatku-
en erilaisilla toimintapisteillä. 
Mahdollisuus ostaa diakonia- 
ja lähetyspöydistä arpoja ja 
tuotteita. Tarjoilua. Tervetu-
loa viettämään iltaa yhdessä!
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

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
040 1921 158

Menot Oulun seurakunnissa  6.–13.10.2016

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 9.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Lähetyksen 
kirkkopyhä. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 12.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara.
Hartaus to 13.10. klo 13.30, 
Teppola. Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 11, Toimitalon Yläsali. 
Riitta Markus-Wiksted, Paa-
vo Kaakinen, Anna-Kaisa Pit-
känen.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 7.10. 
klo 9.30, Varjakan kylätalo. 
Vattukujan perhekerho ma 
10.10. klo 9.30, seurakunnan 
Toimitalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 13.10.  klo 
9, seurakunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho to 13.10. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 14.10. 
klo 9.30, Varjakan kylätalo.
 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 10.10. klo 
11, Pysäkki. Paikalla on myös 
SPR:n Terveyspointti. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 11.10. klo 13, Py-
säkki.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 13.10. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo.  

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 7.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  
Eläkeläisten kerho ma 10.10. 
klo 12.30, Sanginsuun srk-ko-
ti. Vierailemme Hintan eläke-
läisten kerhossa. Bussi lähtee 
klo 12.30 Sanginsuun seura-
kuntakodin pihasta. 
Eläkeläisten kerho ma 10.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Pikku Putiikki ti 11.10. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho ti 11.10. 
klo 10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 11.10. klo 17, 

Freeim
ag

es

Kahvimylly 
torstaina 13.10. klo 13 
Myllyojan srk-talossa.  
Kahvittelupaikka keskellä kylää 
kerran kuukaudessa. Pienellä rahalla 
saa kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä ja lahjatavaroita.

Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
12.10. klo 17, Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 13.10. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ajanvaraus-
maanantaisin klo 9–11, p. 
040 7033 690. Vastaanotto- 
ja muissa asioissa sopimuk-
sen mukaan ottamalla yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 10.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Varhaisnuorten kerhot
Hintan srk-talo

Ma klo 17–18 Liikuntakerho 3.–6.-lk
Ma klo 18–19 Liikuntakerho 1.–3.-lk
Ma klo 18–19 Lautapelikerho 3.–6.-lk
Ti klo 17–18 Voimistelukerho 1.–4.-lk

 Myllyojan srk-talo
Ma klo 17–18 Puuhakerho 1.–4.-lk

 Huonesuon srk-koti 
To klo 18–19 Puuhakerho 1.–4.-lk

11.10. klo 9–10, Pysäkki. Dia-
konian aamupuuro on tar-
koitettu vähävaraisille ja yk-
sinäisille oulunsalolaisille.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Su 9.10. klo 16 seu-

rat ry:llä Tuomo Hilliaho, Ja-
ri Kupsala. Pe 14.10. klo 18.30 
lauluseurat Piia ja Jussi-Pek-
ka Pudas, Vinssikuja 12. Sa-
lonpää: La 8.10. klo 18 syys-
seurat ry:llä. Alustus ”Netti 
ja some”. Su 9.10. klo 13 ja 18 
syysseurat ry:llä.

Tansanialainen ilta 
perjantaina 14.10. klo 18 Hintan srk-talossa. 
Millaista on elämä Tansaniassa ja miten se poikkeaa 
meidän arjestamme? Entäpä tekisikö mieli perjantai-
iltana erityisen hyvää pizzaa nuorekkaassa seurassa? 
Tervetuloa kuulemaan pastori ja lähetystyöntekijä Riit-
ta Heinon tuoreet terveiset Tansaniasta. Illassa muka-
na musisoimassa myös Oulujoen seurakunnan nuorten 
bändi sekä illan päätteeksi myytävänä Purtsin ja nuor-
ten valmistamaa pizzaa. Tuotto nimikkolähetystyölle.

Lähetysilta 
keskiviikkona 12.10. klo 18 Yli-Iin srk-talossa.  
Lähetysillassa mukana Tansanian nimikkolähettimme 
Riitta Heino. Hartaus Pentti Kortesluoma, terveiset Tan-
saniasta sekä kahvittelua ja arvontaa.

Messu 
sunnuntaina 9.10. klo 10 Oulunsalon kirkossa. 
Lähetyksen kirkkopyhä, ystävyysseurakunnan tukemi-
nen. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Ulla Mäkinen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, kirkkoväärtit Sanna Tuuli, 
Suvi Helanen ja Rauno Hekkala, musiikkiavustaja 
Tuuli-Maria Kämäräinen viulu.
Kolehti kerätään Birskin hyväksi.
Messun jälkeen kirkkokahvit Toimitalon Yläsalissa, mis-
sä Petri Satomaa kertoo ja näyttää kuvia uudesta ystä-
vyysseurakunnasta Birskistä, Venäjällä. 
Radiointi Radio Dei.

Iltamusiikki – Cadenza-kuoro 
keskiviikkona 19.10. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Cadenza-kuoro koostuu Oamk:n 
kirkkomusiikin opiskelijoista.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Lähetysilta 
keskiviikkona 12.10. 
klo 18–20 Pysäkillä

Valtaosa maailman köyhistä asuu 
maaseudulla. Oma maapala mahdollistaisi 
heille omavaraisen elämän ja toimeentulon. 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-kampanja 
valottaa maattomuuden ongelmaa, sen 
ratkaisumahdollisuuksia ja kuinka sinä voit 
olla mukana muutoksessa. 

W
ikim

ap
ia

Laulaja Saara Aalto esiintyy
lauantaina 22.10. klo 18 Oulujoen kirkossa.
Konsertin tuotto menee kokonaisuudessaan Punaisen 
Sulan keräykseen, jolla tuetaan kotimaista nuorisotyö-
tä. Liput voit ostaa nettikaupasta 
http://lc-myllyojahaapalehto.tapahtu-
miin.fi tai soittamalla johonkin 
seuraavista numeroista:
040 721 9171, 040 516 4446,
040 540 3581. Pääsylippu 25 euroa.
Järjestäjä: LC – OULU / Myllyoja-Haapalehto
Saara Aallon mahdollisesti estyessä 
hänen tilallaan esiintyy Suvi Aalto.

Oulunsalon seurakunnan perheillat 
maanantaisin klo 18–20 Salonpään kylätalolla, ja tiis-
taisin klo 18–20 Repussa Pitkäkankaan koulun vieressä.
Perheilloissa voi askarrella, syödä iltapalaa, leikkiä ja ju-
tella. Ilta päättyy aina hartauteen. 
Perheillat ovat ilmaisia, ja niistä saa lisätietoja Kirsiltä, 
p. 040 7720 373. Tervetuloa!
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Piirustuskilpailu 
Nyt toivotaan paljon eläinaiheisia piirustuksia 
4–6-vuotiailta lapsilta! Tyyli ja tekotapa on vapaa. 
Voittajatyöstä tehdään puulelu Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Kilpailuaika on 1.9.–14.10. 
Työt tulee lähettää osoitteella Tuiran seurakunta / 
Saila Luukkonen, Myllytie 5, 90500 Oulu. 
Valinnan suorittaa Pentti Kinnunen, 
joka myös valmistaa lelun. 
Lisätiedot: diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 9.10. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustavat Ilkka 
ja Tuulikki Kronqvist, kantto-
ri Heikki Jämsä. 
Messu su 9.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
Soili Pitkänen, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Messu – Neulekirkko su 9.10. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 12, Rajakylän srk-ko-
ti. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Kelttiläinen iltamessu su 
9.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
tori Anna Kälkäjä, musiikki-
avustus Suvi Kaikkonen, ir-
lantilaiset tinapilli ja huilu. 
Viikkomessu ke 12.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 7.10. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää Oulujen seurakunnan 
pappi.  
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat ja raamattuluokka 
pe 7.10. klo 18.30–21, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 6.10. ja 
to 13.10. klo 12–13, Rajaky-
län srk-koti. Vapaaehtoinen 
maksu. 
Diakonian ateria to 6.10. ja 
to 13.10. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas torstaisin. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Diakonian aamupala ma 
10.10. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. Aamupala on mak-
suton. 
Juttutupa ma 10.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Hartaus, aamupala ja yh-
dessäoloa omalla alueella. 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 10.10. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Sanaa ja rukousta to 13.10. 
klo 13–15, Palokan srk-ko-
ti. Kerhossa keskustellaan 
hengellisistä asioista, lue-
taan Raamattua ja rukoil-
laan. Kerhoon ei tarvitse il-
moittautua erikseen. Kerho 
kokoontuu noin kolmen vii-
kon välein torstaisin. Lisätie-
toja: kerhon vetäjä, diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145, 
heli.m.mattila@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 6.10. ja to 
13.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 6.10. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätietoja: 
diakoni Heli Mattila, p. 040 

Liikunta-
vammaisten 

kerho 
pe 7.10. klo 13–14.30

Pyhän Tuomaan 
kirkko.

5747 145. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. ja 
to 13.10. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tietoa ker-
hosta voit kysyä diakoni Päivi 
Moilaselta, p. 040 5747 064. 
Raamattupiiri to 6.10. ja to 
13.10. klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsityökerho pe 7.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Liikuntavammaisten 
kerho pe 7.10. klo 
13–14.30,  Py-
hän Tuomaan 
kirkko. Ker-
ho rakentuu 
kirkkovuo-
den aiheiden 
mukaan. Kah-
vittelemme ja 
keskustelem-
me yhdessä. Lisäk-
si laulamme ja hiljen-
nymme hartauden äärelle. 
Kerho on tarkoitettu kaikil-
le oululaisille. 
Big Night Out la 8.10. klo 

16, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Suunnattu yli 10-vuotiail-
le. Lauantaisin 8.10., 12.11. ja 
10.12. Kokoontumisissa ilta-
hartaus, pelailua, askartelua 
ja tehdään asioita yhdessä. 
Tarjolla mehua ja keksiä, muu-
ten toimitaan nyyttäriperi-
aatteella eli voit tuoda mu-
kanasi jotain pientä syötävää. 
Lisätiedot: sanna.tervo@evl.fi 
tai riikka.honkavaara@evl.fi. 

Käsityökerho ma 
10.10. klo 12–14, 

Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Käsityökah-
vila ti 11.10. 
klo 12–15, 
Koskelan srk-
koti. Tule te-

kemään käsi-
töitä mukavaan 

porukkaan lähetys-
työn myyjäisiin tai hy-

väntekeväisyyteen. Kerhoon 
otetaan vastaan lanka- ja 
ompelutarvikkeita lahjoi-
tuksena.

Linnanmaan olohuone 
torstaina 13.10. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Yhden vanhemman perheiden tapaaminen. 
Pastori-perheterapeutti Helena Paalanne alustaa 
keskustelua aiheesta ”Isän ikävä”. Tarjolla kahvia, 
mehua ja pientä iltapalaa. Lapsille hoitajat.

Miestenpiiri ti 11.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Riikka Honkavaara: ”Liikun-
nallisuus kristityn elämässä". 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
12.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Seniorien laulupiiri to 13.10. 

klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan yhdessä van-
hoja, tuttuja koululauluja ja 
hengellisiä lauluja sekä vir-
siä kanttorin johdolla. Mu-
kana diakoniatyöntekijä Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto. Kah-
vitarjoilu.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Pe t t e r i  Tuu lo s

Hiljaisuuden päivä 
torstaina 20.10. klo 12–17 
Koskelan seurakuntakodissa.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä hiljaisuu-
den retriittiin. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Päivä on 
osallistujille ilmainen. Hiljaisuuden päivää ohjaavat 
koulutetut retriitin ohjaajat vs. pastori Soili Pitkänen 
ja diakoni Heli Mattila. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoni Heli Mattilalle 
ma 10.10. ja ti 11.10. p. 040 5747 145. 

Hiljaisuuden päivän ohjelmaan kuuluu rukoushetkiä, 
kahvittelua,ulkoilua ja lepoa. Hiljaisuuden päivässä 
osallistujat sitoutuvat olemaan hiljaa yhdessä. Vaikka 
Hiljaisuuden päivä tarjoaakin ihmiselle paikan olla hil-
jaa ja rauhoittua, sitä ei suositella akuutissa elämän-
kriisissä olevalle henkilölle. Jos haluat kokea hiljaisuu-
den siunauksen, kuunnelle itseäsi ja Jumalaa, olet ter-
vetullut hiljaisuuden päivään!

Messu ja 80-vuotiaitten juhla 
sunnuntaina 16.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Niilo Pesonen, avustavat Heli Mattila ja 
Irma-Elina Mukari, kanttori Anu Arvola-Greus. 

80-vuotiaitten juhla messun jälkeen.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Messu – Neulekirkko 
sunnuntaina 9.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Käsityön ystävien messu. Toimittaa Niilo Pesonen ja 
saarnaa Tansanian lähetti Pia Pyhtilä, kanttori Anu Ar-
vola-Greus. Messussa saa vapaasti neuloa, virkata, nyp-
lätä tai huovuttaa. Käsityö on pyhää työtä. Kolehtiin 
otetaan vastaan lankoja tai muita käsityötarvikkeita. 
Kirkkokahveilla on valmiiden töiden myyntinäyttely se-
kä Joulun lapsi -keräyksen esittely.

Puistopyhäkoulu 
tiistaina 18.10. klo 10

Ritaharjun leikkipuistossa koulun vieressä. 
Puistopyhäkoulussa hiljennymme leikkien lomassa 
kuulemaan Taivaan Isästä, leikimme ja laulamme. 
Pyhäkoulu kestää noin 20 minuuttia. Sadevaraus. 

Tervetuloa lapset ja vanhemmat!
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Pulkkilan lankapiiri ma 
10.10. klo 17 k-kodissa.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 10.10. klo 18 Anja ja Ola-
vi Juopperilla Ojalankylässä.
Herättäjän seurat ti 11.10. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa. 
Matti Nuorala, Merja Jyrkkä.
Syöpäkerho ke 12.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Mäläskän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu Pihlajis-
tossa ke 12.10. klo 14.
Naistenpiiri pe 14.10. Läh-
demme yhteiskyydein Py-
hännälle konserttiin klo 
18.20 srk-kodilta. 
Ehtoollishartaus: su 16.10. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa. Pyhäntä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Seurakuntakerho: Kestilä: 
pe 14.10. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 12.10. klo 10 srk-talos-
sa. Rantsila: to 13.10. klo 13 
srk-talossa. 
Perhekerho: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Parittomilla viikoilla pai-
kalla diakonissa ja lastenoh-
jaaja. Pulkkila: keskiviikkoi-
sin 10 kerhokodissa. Parillisil-
la viikoilla paikalla diakonis-
sa ja lastenohjaaja. Rantsila: 
maanantaisin klo 10 Nuppu-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   6.–13.10.2016

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  6.–13.10.2016

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Majakka-ilta  pe 
7.10. klo 18.30 
Pyhän Andreaan 
kirkossa, Sulka-
kuja 8, ks. ilmoi-
tus s. 17.
Elossa-kahavila pe 7.10. klo 19–23.30, Keskustan srk-talo.
Varikkomessu su 9.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa, Sulkakuja 8.
”Sydämeni ulottuvilla”, nykylyriikan ilta su 9.10. klo 18 
Kastellin kirkossa, ks. ilmoitus s. 17.
Kohtaamisia-raamis to 13.10. klo 18–19.30, Keskustan 
srk-talo.
Seuraavan Luukasmessun pe 14.10. klo 19 suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 8.10. klo 17.30 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Kuka on Isä? Pu-
he Tomi Koho.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 12.10. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli seurakuntasali, Yliopistokatu 7.
Teemana: Luojan suuri kunnia. Puhe: Niko Seppä.
Hetki yhdessä -ilta ma 10.10. klo 19 rukoushuoneella,
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä il-
tapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sanan
nuoria aikuisia. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja on 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14 
Höyhtyällä osoitteessa Nokelantie 
48 B. Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä 
kahvila lähetyksen hyväksi. Pullakahvit voit nauttia 3 eu-
rolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. Siipi on avoinna myös 
lauantaina 22.10., 26.11. ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 7.10. klo 12–13 Siivessä. Tovi tari-
nan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. 
Lähetystyöntekijä Pia Pyhtilä kertoo tarinaa Tansaniasta.
Tarinoita maailmalta pe 14.10. klo 12–13 Siivessä. Lähe-
tystyöntekijä Riitta Heino kertoo tarinaa Tansaniasta.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 9.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

 

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
3-5-vuotiaille keskiviik-

koisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten

 perhekerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 

torstaisin klo 15–16 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 
kirkolla. (Ei harj. 6.10.!)

Sanajumalanpalvelus 
su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Timo 
Lepistö.

Eläkeliitto ti 11.10. klo 11. 
Aluksi kävelyretki kirkon lä-
hiympäristössä, jonka jäl-
keen kerho srk-salissa. Sää-
varaus.
Yhteinen aamiainen pe 
14.10. klo 7.30–9.15 srk-sa-
lissa.
Gospelilta la 15.10 klo 19 kir-
kossa. Rovasti & Hulttiot ja 
vierailevia tähtiä. Vapaaeh-
toinen ohjelmamaksu 10 €.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Olkkari-ilta ma 10.10. klo 17–19, Heinätorin srk-talo. Mu-
kavaa tekemistä ja yhdessäoloa nuorille (18–40-v.) ke-
hitysvammaisille aikuisille. Lisätietoja Christalta, p. 040 
5156 935. 
Varttuneiden porinapiiri ti 11.10. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 11.10. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille.  

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. kerros. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30, 
Keskustan srk-talo. Tule tutustumaan uuteen kuurojen-
pappiin. Voit tulla keskustelemaan papin kanssa uskon ja 
elämän asioista tulkin kanssa tai ilman tulkkia. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 6.10. ja 13.10.
klo 14, Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisil-
le mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin 
messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mu-
kaan! Lisätietoja kuoron johtajalta, Ulla-Maija Aalto-
maalta, p. 050 5933 378.
Viittomakielinen vanhustenviikon juhla pe 7.10. klo 
12, Karjasillan kirkko. Valtakunnallista vanhustenviikkoa 
juhlitaan viittomakielisen juhlan merkeissä kuurojen ja 
kuurosokeiden kanssa. Kuurot ja kuurosokeat ikäihmiset 
tervetuloa juhlaan joka alkaa messulla klo 12.
Lähetyspiiri ma 10.10. klo 14, Keskustan srk-talo. Viitto-
makielisen lähetyspiirin tuotolla tuetaan  kummilapsen 
koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 12.10. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. Kerhossa alkuhartaus ja kahvit. Vaihte-
levaa ohjelmaa tai vierailijoita. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
13.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Tekstitulkatussa ker-
hossa hartaus, kahvit, toimintaa tai vierailijoita. Ryhmä 
tukee kahvirahan tuotolla kummilapsen koulunkäyntiä 
Njomben kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Hyvä tietää -luento pe 14.10. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentoti-
laisuus ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla klo 
9.30. Luennon jälkeen on mahdollista lähteä omakus-
tanteiselle lounaalle Ravintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Vanhustenviikon pääjuhla pe 7.10. klo 13, Saalastinsali 
yliopistolla, Pentti Kaiteran katu 1. Ilmainen bussikulje-
tus koko kaupungin alueella. Bussireiteistä ilmoitetaan 
Rauhan Tervehdyksessä s. 15 ja äänilehdessä. Vapaaeh-
toisia avustajia on käytettävissä juhlaa varten. He ovat 
oppaanasi aina kotiovelta ja takaisin. Pyydä Annelta.
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 13.10.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2. Musisointia Taina-kanttorin johdolla. Opasystävä vas-
tassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pääovella. 
Raamattupiiri ti 11.10. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Raamatunkertomusten pohdintaa yhdessä. Rukousta, 
laulua ja keskustelua. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 7.10. ja 14.10. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 10.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
13.10. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. 

lauantaina 15.10. klo 18 Kastellin  kirkolla 

Uskonpuhdistus
Saarna: Europarlamentaarikko 
Liisa Jaakonsaari
Liturgi: Satu Kreivi Palosaari
Musiikissa: Riitta Piippo ja 
Kappelin Laulu
Kirkkokahvit: Naisten Pankki

Lämpimästi tervetuloa lokakuun tuomasmessuun, 
jossa Luther ja reformaatio erityisenä aiheena.
Naisten Pankki laittaa kirkkokahvit ja kertoo toimin-
nastaan. Pyhäkoulu.

sunnuntaina 9.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 

avustaa Päivi Rahja.
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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   6.–13.10.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerhon syksy alkaa 
pikkukirkolla to 13.10. klo 
10 kirkossa. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 7.10. klo 17.30–19 srk-
talossa. Monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Friday night 5.–7.-luokkalai-
sille pe 7.10. klo 19.15–21 srk-
talossa. Monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Omien käsitöiden ilta ma 
10.10. klo 17–19 srk-talossa. 
Messutiimin palaveri ke 
12.10. klo 17.30 srk-talossa.
Kuoro ke 12.10. klo 18.30 
srk-talossa. Nyt syksyllä on 
hyvä tilaisuus tulla tutustu-
maan kuoroon. Tule kokei-
lemaan millaista on laulaa 
kuorossa! 
Pikkukirkko to 13.10. klo 10 
kirkossa. Tutustumme lehti-
majaan. Pikkukirkko on kaik-
kien lasten yhteinen lyhyt 
kirkkohetki, jonne aikuiset-
kin ovat tervetulleita!
Lähetysilta to 13.10. klo 18 
kirkossa lehtimajan äärellä, 
mukana Niko Seppä.
Tulossa: Lähetyslounas su 

16.10. klo 11–14. Ruokana lo-
hikeitto ja jälkiruoka, hinta: 
aikuiset 8 €, lapset 4 € ja alle 
4-v. ilmaiseksi.
Rauhanyhdistys: Pe 7.10.
klo 19 raamattuluokat  Juha 
Klaavolla (pienet) ja Jaakko 
Klaavolla (isot), klo 19 nuor-

lassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodissa. 
Piippola: keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkkila: 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puuhai-
lukerho tiistaisin klo 16.30 
kerhotilassa ja Tavastkengän 
varkkarit torstaisin klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Rant-
sila: tyttökerhoa ei ma 3.10. 
ja poikakerhoa ei ti 4.10. Ho-
vin varkkarit to klo 15 Hovin 
koululla. 

Rauhanyhdistys: Pulkkila: 
Ompeluseurat pe 7.10. klo 19 
Juuso ja Susanna Kamulalla. 
Seurat su 9.10. klo 19 ry:llä, 
Pasi Kurkinen. Seurat pe 
16.10. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Syysseurat la 8.10. klo 18 ja su 
9.10. klo 13, klo 14.15 ja klo 18 
ry:llä. Lauluseurat ke 12.10. 
klo 18.30 Pahkalalla. Hartaus 
Nestorissa su 16.10. klo 12.30 
Seurat su 16.10. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
7.10. klo 19 ry:llä. Seurat su 
9.10. klo 17 ja 18.30 srk-ta-

Sanajumalanpalvelus 
su 9.10 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

tenilta H. Vanhalalla. 
Su 9.10. klo 12 pyhäkoulut 
Koivukarilla(kk), Simunalla 
(lk) ja Takkisella (yp), klo 17 
seurat ry:llä. Ke 12.10.klo 10 
puurokerho A&J Hirvasnie-
mellä. Päiväkerhot  ti, ke ja 
to klo 17–18.30 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 8.10. klo 18 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messun jälkeen syysseurat ry:llä.
Messu su 9.10 klo 10 Piippolan kirkossa. 
Liturgi Jonne Pirkola, saarna Juha Luokkala, 
avustaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Vapaaehtoisten kirkkopyhä, juhla srk-kodissa.
Messu su 9.10. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Pasi Kurikka. 
Kanttorina Arja Leinonen. Herättäjän pyhä, 
kirkkokahvit ja seurat srk-talossa.
Iltakirkko su 9.10. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Tero Väisänen, kanttorina Henry Yrjänä.
Messu su 16.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Taina Taskilan eläkkeellelähtöjuhla.
Messu su 16.10. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

Perinteinen 
Siikamarkkinoiden 

Rössypottu-
tarjoilu 

lauantaina 8.10. ja sunnuntaina 9.10. 
klo 11–16 srk-salissa. 

Rössypotut, pannari ja kahvi 10 €, 
tuotto seurakunnan 

diakonia- ja lähetystyölle.

Kastettu: 
Elli Maija Matleena 
Mikkola (Rantsila)

Kuollut: 
Alli Marjatta Kilpelänaho 
e. Rasinkangas 81 
(Kestilä)

Nimikkolähetti Taina Taskilan 
eläkkeellelähtöjuhla

Messu su 16.10. klo 10 
Pulkkilan kirkossa.
Liturgi Merja Jyrkkä, 
saarna Taina Taskila. 
Kanttorina
Arja Leinonen, 
kirkkokuoro.

Kirkkokahvit ja juhla 
srk-talossa.

 

Operaatio 
Joulun lapsi 
-keräys
on ajankohtainen koko syys- ja lokakuun. 
Joulun lapsi -lahja on erinomainen tapa auttaa ja se on 
mieluinen tehtävä yhdessä lastenkin kanssa tai vaik-
ka työpaikan kahvihuoneessa tai koululuokassa! Haas-
tamme teitä kokeilemaan! 
Marjolta saa tyhjiä laatikoita täytettäväksi tai Marjolle 
voi tuoda virastolle jo hyvissä ajoin uusia lasten paito-
ja, villasukkia, lapasia, pipoja, pieniä pehmoleluja, au-
toja, palasaippuoita, kyniä, värikyniä, vihkoja, pehmei-
tä hedelmäkarkkipusseja, kampoja ym. Näistä kokoam-
me sitten yhteisiä lahjoja Romanian ja Moldovan köy-
himpien kotien lapsille. 

Terveisin diakonissa Marjo, p. 045 6381 973. 
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lossa, Toivo Määttä ja Juha-
ni Lepistö. Ompeluseurat pe 
14.10. klo 19 ry:llä. Opistoilta 
pe 14.10. klo 19 ry:llä. 
Kuorot: Kestilä: kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-kodissa. Pulkki-
la: kirkkokuoro to klo 13.30 

ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: lapsikuoro to 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 15.15 ja kappe-
likuoro ke klo 18.30 srk-ta-
lossa.

Messu su 9.10. klo 10 Piippolan kirkossa.
Liturgi Jonne Pirkola, saarna Juha Luokkala, 

avustaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Veijo Kinnunen.

Messun jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntakodissa.

Vapaa-
ehtoisten 
kirkkopyhä
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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

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

Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 7.10. srk-talolla. Aamupa-
la eurolla klo 9–10.30. Kaup-
pojen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Kier-
rätystori avoinna klo 9.30–11.
Ystävärengas pe 7.10. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. 
Joukko vapaaehtoisia, jot-
ka vievät seurakunnan ter-
vehdystä mm. laulaen erilai-
siin paikkoihin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 10.10. klo 
12 Lähetysvintillä. Vieraana 
Tansaniassa työskennellyt 
Riitta Heino.
Niittypirtin kerho ma 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 9.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avus-
tamassa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri. 
Jumalanpalvelusryhmänä 
lähetys, musiikkiryhmänä 
Minka-kuoro ja Limingan 
seudun musiikkiopisto.
Muskarikirkko su 9.10. klo 
15 Vanamon salissa. Toimit-
taa ja saarnaa Maisa Hau-
tamäki, avustamassa Ari 
Natunen, Helena Hakka-
rainen ja Sirkka Puusaari.

Kastettu: Anni Helmi 
Sofia Kamsula, Onni 
Iisakki Romppainen, 
Vilho Julius Tervakangas
Kuollut: Sointu Inkeri 
Granlund 86

Kastetut: Eelis Edvard Jalmari Lompolojärvi
Vihityt: Juha Mikael Alatyppö ja Miia Juliaana Kimpimäki

10.10. klo 13 päiväsalissa. 
Mukana diakonissa Sinikka. 
Kahvitarjoilu.
Neulekahvila ma 10.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville. 
Kierrätystori ma 10.10. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa. Kierrätystorilta voit 
hakea ilmaiseksi tarvitse-
maasi vaatetta, kenkiä, tava-
raa ym. Voit myös lahjoittaa 
hyväkuntoista tavaraa, vaa-
tetta, leluja ym. Lisätietoja: 
diakonissa Marika Kamps.
Perhekerho ti 11.10. klo 
9.30–11 srk-talolla. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
11.10. klo 12. Mielenterveys-
kuntoutujien avoin ryhmä, 
johon voit tulla mukaan mil-
loin vain. Juhlitaan ryhmän 
10-vuotissynttäreitä Kakun 
Ajassa kermakakkua syö-
den! Mukana esh Maire Tai-
kina-Aho ja diakonissa Mari-
ka Kamps.
Perhekerhot ke 12.10. klo 
9.30–11 Koti-Pietilässä ja Va-
namon Olohuoneessa. 
Seurakuntakerho ke 12.10. 
klo 12 srk-talolla. Terveisiä 
tuo Tansaanian lähetti, pas-
tori Riitta Heino. Hartaus Ai-
no pappi. Odotetaan muista-

kin eläkekerhoista mukaan. 
Kuorot ke 12.10. klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet srk-talol-
la. Klo 18.30 Minka kirkossa ja 
Kirkkolaulajat srk-talolla. 
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 14.10. srk-ta-
lolla tuttuun tapaan.
Partio: To 6.10. Waarit klo 18–
21. Lippukunnan hallitus par-
tiotoimistossa klo 18–20. Ha-
mina -17 johto partiotoimistos-
sa klo 20–21. Ke 12.10. päivys-
tys partiotoimistossa klo 14–
16. Akeloiden kokous klo 18–
20. To 13.10. Samovaarit Liisan-
linnassa alkaen klo 18.30. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta  
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 7.10. 
klo 19 alueellinen nuorte-
nilta Kempeleen ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka 5.–6. 
ry:llä. La 8.10. äidit ja isät il-
ta ry:llä.  Su 9.10. klo 12 pyhä-
koulut ja klo 14 seurat Limin-
gan kirkossa ja Joutsenko-
dilla sekä klo 17 radioseurat 
ry:llä.  To 13.10. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä. Pe 14.10. 
klo 18.30 raamattuluokka 7.–
8. ry:llä.

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Seurakunnan työntekijät päi-
vystävät Zeppelinissä pe klo 
11–17. Tervetuloa juttelemaan!
Perhekerhot: ks. kotisivut
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa (6.10. 
klo 18 Kokkokankaalla).
Hanna-piiri ti 11.10. klo 18 
Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 12.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
13.10. klo 17.30 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa. Pöytä-
kirjan nähtävilläolo 18.10.–
17.11.2016 kirkkoherranviras-
tossa arkisin klo 9–15.
Eläkeläiset piirit: Päiväpiiriä 
ei ole to 13.10. Seurakuntapii-
ri to 13.10. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varttuneet to 13.10. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
1.–7.-lk syysleiri 24.–26.10. 

Operaatio Joulun lapsi – 
paketteja Euroopan köyhimmille lapsille Romanian 
ja Moldovan kyliin. Voit koota Operaatio Joulun lapsi 
-paketin ja tuoda sen keräyspisteeseen 3.10.–13.11. välise-
nä aikana. Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/1183-
operaatio-joulun-lapsi 

Neulekahvila 
maanantaisin Lähetysvintillä (15.8.–12.12.)
Ovet avautuvat klo 17.30
Tule käsityön kanssa tai ilman ryhmään, jossa tarjoillaan 
iltakahvit tai teet sekä iltahartaus päivän päätteeksi.

Messu su 9.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Vesa 
Äärelä, messudiakoni Ar-
to Pisilä, kanttori Taru Pis-
to. Musiikkiavustus Versot.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi 

Kempeleen seurakunnan kirkkokuoro 
täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 

Kuoro juhlii laulaen Vanhan kirkon 
messussa ja juhlassa 16.10. 

pe 7.10. klo 18 Hintsala S&O, 
Hietaniementie 13. Alueelli-
nen nuortenilta pe 7.10. klo 
19 ry:llä. Pyhäkoulut su 9.10. 
klo 12: Alakärppä, Sadepisara 
1 Pyhäkoulu, Kokkokangas-
Haapamaa, Korkatti, Neikan-
kuja 3A, Santamäki, Hintsala 
S&E, Savitie 5, Keskusta-Olli-
la, Murtoperä, Isorölli 9, Lin-
nakangas. Seurakuntailta Su 
9.10. klo 16 ry:llä. Tiistaikerho 

11.10. klo 12 ry:llä. Perheker-
ho ke 12.10. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 7.10. klo 19 
Välimäki K&M, Pronssikausi 
2, Tyrnävä. Seurat su 9.10. klo 
16 ry:llä. 

Luurimutkassa Utajärvellä Il-
moittautuminen 14.10. klo 10 
mennessä: kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa. Raa-
mis ke 12.10. klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 6.10. klo 19 
PKK. Raamattuluokka 4.–5.-lk 
pe 7.10. klo 18 Silver, Tanttutie 
3. Raamattuluokka 6.–8.-lk 

Operaatio Joulun lapsi – 
Tietoa Operaatio Joulun lapsesta ja laatikkoaihioita saatavil-
la Lähetysvintiltä maanantaisin klo 12–14 tai erikseen sovit-
tuna ajankohtana p. 040 7520 085 / hanna.korteniemi@evl.fi. 
Lisätietoa myös: www.joulunlapsi.fi 

Kerhot
Kerhotoiminta on maksutonta ja kerhoihin 
ilmoittaudutaan www.liminganseurakunta.fi. 

Liikkuva puuhakerho 1.–3.-lk maanantaisin 
klo 15.45–17 Tupoksen Vanamossa.
Poikien legokerho 1.–3.-lk maanantaisin 
klo 14.30–16 NuorisoNurkassa (srk-talon pääty.).
Puuhakokkikerho 3.–5.-lk maanantaisin klo 16–18 
Koti-Pietilässä (vaal.sininen puutalo, pappilan vieressä).
Tyttökerho 1.–3.-lk maanantaisin klo 17–18.30 
NuorisoNurkassa.
Puuhakerho 2.–5.-lk tiistaisin klo 17.30–19 
NuorisoNurkassa.
Puuhakokkikerho 5.–7.-lk tiistaisin klo 17–19 
Koti-Pietilässä.

11–14-vuotiaiden 
Perjantai-illat klo 18–20
7.10. Pannari-Perjantai, Vanamossa, Tupoksessa
3.11. Leffa-Perjantai, Nurkassa
18.11. Askartelu-Perjantai, Vanamossa
2.12. Pikkujoulu-Perjantai, Vanamossa

Lisätietoja: Maria Pohjola, p. 044 7521 236 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Vihitty: 
Jari Tapani Tervonen ja 

Marja Katriina Niskanen. 

Kuollut: Marja Riitta 
Marita Heikkinen 

s. Hirsiniemi 66

Vanhustenviikon juhla to 
6.10. klo 12 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
6.10. klo 14 Helmin kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Iltakirkko to 6.10. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava. 
Perhepyhäkoulu su 9.10. 
klo11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
9.10. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 10.10. klo 10–15. 
Ompeluseurat ma 10.10. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 11.10. klo 12 rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.

Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Rainer Vää-
nänen, kanttorina Ossi 
Kajava.

Hartaus ti 11.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 
11.10. klo 13.15–14.45 srk-
talossa, Leena Leskelä, Sa-
ri Stenroth. Teemana kirjal-
lisuus, ota mukaan lempi-
kirjasi ja kivi. Klo 13–15 ko-
koontuu toiminnallinen ryh-
mä muistisairaille Päiväkes-
kuksessa. 
Hartaus ke 12.10. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 12.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaus to 13.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.
Lähetyslauluilta to 13.10. 
klo 18.30 Raija ja Timo Häy-
rysellä, Päivärinteentie 320, 
Jouni Heikkinen.
Oulun hiippakunnan lähe-

tysseminaari la 15.10. klo 
9.30–15.30 Iin srk-talolla. 
Teemana ”Kirkon työtä Vik-
toriajärven rannalla”. Semi-
naari on tarkoitettu kaikille 
kiinnostuneille. Ohjelma si-
sältää lounaan ja kahvit. Tie-
dustelut ja ilmoittautumi-
nen to 6.10. mennessä, p. 040 
5629 131, Anja Hämäläinen. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa.
Kuorot: Ke 12.10. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitus kirkossa 
(huom! paikka). 
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
rauhanyhdistyksen tilois-
sa Jokirinteellä sekä torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Parisuhdeil-
ta to 6.10. klo 18 srk-talossa. 

Kastetut: 
Kaius Akseli 
Kumpula, 
Iikka Henrik 
Ristinen
Kuolleet: Leevi Johan 
Henrikki Kärenlampi 81

Vanhusten-
viikon 
juhla
torstaina 6.10. 
klo 13 Tyrnävän 
srk-talolla.

Mukavan ohjelman 
lisäksi tiedossa kahvit.
Arpajaiset, 1 € / arpa.

Jos tarvitset kyytiä tai 
avustajaa, ilmoita siitä perjantaihin 30.9. mennessä 
Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. Kyyti on ilmainen. 

Järjestää: Tyrnävän kunta ja seurakunta, 
Lakeuden Palveluyhdistys ry. ja Villa Tyrni

Yhteisvastuurahaa 
tyrnäväläisille 
vähävaraisille lapsiperheille
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotosta omaan 
seurakuntaan jäi  960 €.  Diakonityön johtokunta päätti 
kohdentaa rahan tyrnäväläisten vähävaraisten perhei-
den lasten harrastustoiminnan tukemiseen.
Perheet voivat tehdä vapaamuotoisen hakemuksen, 
josta selviää, mihin kustannuksiin avustusta haetaan 
(esimerkiksi harrastusvälineisiin, osallistumis- tai lisens-
simaksuihin jne.).
Hakemukseen tulee liittää tiedot perheen tuloista ja 
menoista kuukaudessa + veloista sekä perustelut avus-
tuksen saamiseksi.
Yhtä perhettä kohden myönnetään max. 100 € avustus.

Avustushakemukset tulee toimittaa viimeistään 
14.10.2016 os. Tyrnävän seurakunta / Diakoniatyö, 
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.         
Tai sähköpostiliitteenä: 
riitta.pesonen@evl.fi tai salme.kinnunen@evl.fi.
Lisätietoja: 
Riitta, p. 044 7372 630 tai Salme, p. 044 7372 631.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 6.10. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Kotikirkkoni-ilta; Muual-
la rippikoulun käyvien rip-
pikoulutapahtuma to 6.10. 

pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvia.
Nuttupiiri to 13.10. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Kuoroharjoitukset: Aikuis-
ten kuoro Capella keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro Helmi-
kello torstaisin klo 16–17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Nuortenilta ti 11.10. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 8.10. klo 11.30, 
ruokailu klo 11 ja iltaohjel-
ma klo 19 Ylivieskan ry:llä. Su 
9.10. hartaus klo 14.30 Villa 
Tyrnissä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 7.10. klo 19 
Välimäellä, Pronssikausi 3. 
Seurat su 9.10. klo 16 ry:llä.

Tuomasmessu tulossa!
Tuomasmessu su 16.10. klo 18 srk-talossa.

Toimittaa Tarja Pyy, saarnaa Tiina Eriksson, kanttori-
na Timo Ustjugov, soitinryhmä. Tuomasmessu on elä-
myksellinen, musiikillinen ja tekijöidensä näköinen. 

Tervetuloa mukaan toteuttamaan messua!

Perhepyhäkoulu su 9.10. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Nuortenilta to 6.10. 
ja 13.10. klo 18–19.30 
srk-talon alaker-
rassa. Saa mer-
kinnän rippi-
koulukorttiin. 
Päivystys nuo-
risotoimistol-
la pe 7.10. klo 
15–17. Rippi-
koulujen oppi-
tunnit la 8.10. klo 
10–15, päivärippikou-
lu srk-talossa ja talvirippi-
koulu Koortilassa. Molem-
mat ryhmät osallistuvat ju-
malanpalvelukseen su 9.10. 
klo 10 kirkossa. Yökahvila 
Valopilikku la 8.10. klo 19–
24 yläkoulun tiloissa. Raa-
mattupiiri rippikoululaisil-
le su 9.10. klo 12–13 nuori-
sotilassa, merkintä rippikou-
lukorttiin. Isoskoulutus ke 
12.10. klo 18–20 Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuo-

ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Seurakuntapiiri 
ti 11.10. klo 12. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 7.10. klo 18.30 aikuis-
ten ilta ry:llä. La 8.10. klo 19 

raamattuluokka-il-
takylät: 4.–6.-

lk Syri ja 7.–8.-
lk M. Karhu-
maa. Su 9.10. 
klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 
10.10. klo 18 

päiväkerhot 
ry:llä. To 13.10. 

klo 18.30 rippikou-
lun kodinilta Laitasaa-

ren ry:llä. Klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 6.10. klo 19 veljesilta 
ry:llä. Pe 7.10. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 8.10. klo 19 
raamattuluokat: pienet Pi-
noniemi, isot Karhumaa. Su 
9.10. klo 12 ruokailu ja klo 
13 seurat ry:llä. Ke 12.10. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. To 
13.10. klo 18.30 alueellinen 
rippikoulun kodinilta ry:llä. 

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ma 10.10. klo 10–15. 
Kahvi- ja sämpylä-

tarjoilu talkoon ajan. 
Hartaus muualle 

haudattujen muisto-
merkillä klo 12.

Messu, lähetyspyhä su 
9.10. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Ju-
ha Taanila Suomen Lä-
hetysseura, kanttori 
Riitta Ojala.

klo 18 Tyrnävän kirkossa. Il-
tapala srk-talolla.
Kappelineuvoston kokous ti 
11.10. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Siivoustalkoot ke 12.10. klo 
10 Temmeksen hautausmaal-
la ja to 13.10. klo 10 Tyrnä-
vän hautausmaalla. Ruoka- 
ja kahvitarjoilu.
Hartaus ke 12.10. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa ja klo 15 
Villa Tyrnissä.
Hartaus to 13.10. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-

Murron lenkki-ilta
Liikunnasta kiinnostuneille murtolaisille ja muillekin 

on tarjolla yhteisliikuntaa keskiviikkona 12.10. 
Lähtö on klo 18 Murron kerhotilan edestä, 

os. Kauttaranta 12, josta tehdään tunnin lenkki
joko hölkäten tai kävellen. 

Sen jälkeen on kerhotilassa hartaus ja iltapala. 
Myös sauna lämpiää halukkaille. 

Illan emäntänä toimii Salme Kinnunen.

Operaatio 
Joulun lapsi 
Operaatio Joulun lapsi on keräys, 
jolla kerätään lahjapaketteja Eu-
roopan köyhimmille lapsille Ro-
maniassa ja Moldovassa. Pakkaus-
laatikoita ja ohjeet lahjan pakkaa-
mista varten saat lähetyssihteeril-
tä. Voit tuoda oman lahjapaket-
tisi 3.10.–13.11. maanantai-ilta-
päivisin klo 13–16 välisenä aika-
na srk-talon alakertaan. Muina 
aikoina sovitusti, p. 040 5629 131 
/ Anja Hämäläinen. 
Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Hailuodon vt. diakoniatyöntekijä Tapio Jakkula 
teki päivän aikana kaksi lauttamatkaa ja tapasi

monta eri-ikäistä seurakuntalaista. 

Herättyäni vähän ennen viittä, huomaan olohuoneeni 
ikkunasta, että Oulun tuomiokirkko on vielä paikal-
laan. Huonosti nukutun yön jälkeen ajelen kohti Ou-
lunsalon lauttarantaa. Puoli tuntia lautalla antaa mah-

dollisuuden ottaa pikku tirsat.
Seitsemän jälkeen olen kirkolla. Tarkistan muistiinpanoja 

eilisestä kokouksesta, jotta kaikki tulee kirjattua niin kuin on 
porukalla pakistu.

Ennen puolta yhdeksää Eetu, viime kesän rippikoululainen, 
ajaa vm. 1959 Nuffield-traktorilla kirkon pihaan parkkiin kou-
luun mennessään. Sovimme, että hän yrittää tuoda "Nuhvin" 
vanhojen tavaroiden näyttelyyn kunnantalon pihaan.

Tunnin verran istun erään lähimmäisen kanssa ja mietim-
me ratkaisua elämäntilanteeseen, joka ensin vaikuttaa loputto-
malta suolta, mutta jonne lopulta 
näyttää kajastavan valoa.

Lounaaksi haen paikallisesta 
kaupasta salaatin. Työkavereiden 
kanssa niitä näitä tuumiskellessa 
voi tuntea olevansa samassa po-
rukassa, kirkon sakissa.

Iltapäivän aluksi tapaan Saa-
renkartanossa, vanhusten pal-
velukodissa, viisasten kerhon 
väkeä. Tulevan sunnuntain 
tekstien pohjalta hiljennymme 
alkuhartauteen ja veisaamme 
tuttuja vanhoja virsiä.

Kevennämme ilmapiiriä 
vastustamalla dementoitu-
mista ja kaikkea, mikä viittaa muistin me-
nettämiseen. Muutaman kerran olemme muistelleet vanho-
ja sanoja, joita nykykielessä harvemmin enää käytetään. Sa-
nat tuovat mieleen luotolaisia perinteitä ja niitä puimme yksi-
tyiskohtaisesti. Jokainen saa rauhassa kertoa omia muistojaan, 
meillä ei ole kiire minnekään.

Yhteisen kahvihetken jälkeen toteamme kuin yhdestä suus-
ta, että puolitoista tuntia on mennyt jälleen kuin siivillä. Miksi 
tämä aika kuluu aina niin nopeasti?

Kerhon jälkeen käyn tulevan vanhusten viikon ohjelmaa 
läpi hoitohenkilökunnan kanssa. On kirkkokuljetukset, van-
hantavaran näyttelyt, ulkoilutukset luotolaisten yläkoululais-
ten kanssa, Saarenkartanon 30-vuotisjuhlat ja niin edespäin.

Kohtaan vielä yksin kotonaan asuvan yksinäisen. "Olipa mu-
kava, kun kävit taas morjestamassa".

Puoli viisi olen jälleen lautalla. Vettä sataa, myrskyää jo sen 
verran, että keulimmaiset autot kastuvat merivedestä. Otan tir-
sat, puhelin herättää viittä vaille viisi. Puolen tunnin päästä ko-
tona, tuomiokirkko näkyy olohuoneen ikkunasta.

Oletko sinä yrittänyt it-
semurhaa tai joku lä-
heisesi tehnyt tai yrit-
tänyt itsemurhaa? 

Kerään omaisten ja itsemur-
haa yrittäneiden vapaamuo-
toisia kirjoituksia itsemurhan 
syistä ja vaikutuksista identi-
teettiin ja hengellisyyteen, sil-
lä teen aiheesta käytännöllisen 
teologian pro gradu -tutkiel-
maa Itä-Suomen yliopistossa. 

Tekstissäsi voit pohtia seu-
raavia asioita:

– Miksi sinä tai läheisesi 
yritti tai teki itsemurhan? 

– Miten tapahtunut on 

Kirjoita itsemurhasta tai uskosta
muuttanut elämääsi, entä us-
koasi Jumalaan? 

– Millä tavoin uskonnol-
linen vakaumuksesi on ollut 
apu tai haitta selviytymispro-
sessissasi? 

– Miten asiaan on suhtau-
duttu uskonnollisessa yhtei-
sössäsi? 

– Mitä ajattelet itsemurhan 
tehneiden kuolemanjälkeisestä 
elämästä?

Lähetäthän vastauksesi vii-
meistään 15.12.2016 mennessä. 

Voit jättää kirjoituksesi jo-
ko sähköiseen vastauslomak-
keeseen (osoitteessa: elomake.

uef.fi/lomakkeet/14865/); 2) tai 
sähköpostitse osoitteeseen: je-
tabell@student.uef.fi. Tekstin 
voi postittaa myös alla olevaan 
osoitteeseen. 

Tarkemmat kysymykset ja 
ohjeet löytyvät sähköisen vas-
tauslomakkeen yhteydestä.

Luottamuksestasi kiittäen,

JENNI TABELL
Itä-Suomen yliopisto

Teologian osasto
PL 111, 80100 JOENSUU

Onko tulevaisuus parempi?Gallup

Tämän viikon lehden jutuissa (sivut 2-4 sekä 6) tulevaisuus nähdään 
jopa paratiisimaisena tai pelon ja kilpailuhenkisyyden täyttämänä. 
Kysyimme vastaantulijoilta, kumpaan he uskovat enemmän ja miksi.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Pitää kyllä toivoa, että tulevai-
suus on parempi, vaikka paratii-
sista en kyllä tiedä. Tulevaisuus-
han riippuu tietysti ihan meistä. 
Ihmisten pitää oppia pitämään 
huolta maapallon hyvinvoinnista 
ja toisistaan. Toivoisin, että lap-
sista ja nuorista pidettäisiin en-
siksi huoli.

Eero Hauru, Raahe

Ei puhettakaan, että tulee para-
tiisia, se löytyy vain Raamatusta. 
Luotan kuitenkin tulevaan. Pitää 
ajatella niin, että huominen on ai-
na uusi mahdollisuus. Maapallon 
varat hupenevat, se on oikeastaan 
se ainoa asia joka tökkää. Suur-
vallat saisivat lopettaa sotimisen.

Juho Alaniska, Oulu

Hyviä ja huonoja asioita tapah-
tuu, mutta uskon tulevaisuuteen. 
Luin vasta, että luonnonsuojelu-
asioissa tehdään paljon hyvää, ja 
taloustilannekin on paranemaan 
päin. Sotien jatkuminen taas 
huolettaa samoin kuin se, muut-
tuuko ihminen.

Virva Pietilä, Oulu

RT isälle!
Isänpäivä lähestyy. 
Tilaa Rauhan Tervehdys lahjaksi isälle 
tai isoisälle, joka ei terveydentilan vuoksi
voi ottaa vastan ilmaisjakelupostia.

P. 044 5626 450, toimitus@rauhantervehdys.fi


