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Vastarannan Kiiski 

Vielä lisää tukea

Pääkirjoitus

Piirretty 
pelottaa
Kaleva käsitteli artikkelissaan piirroskuvi-
en nostattamia tunteita:

”Torstaina espanjalainen El Jueves -lehti 
julkaisi profeetta Muhammadista uusia pi-
lakuvia, ja ranskalainen viikkolehti Char-
lie Hebdo kuvasi piirroksissaan profeetan 
alastomana pari viikkoa sitten.

Kuvat aiheuttivat protesteja ja nostatti-
vat myrskyn niin tiedotusvälineissä kuin 
sosiaalisessa mediassakin.

- - Charlie Hebdo perusteli julkaisua sa-
nanvapaudella ja tasavallan periaatteilla.

- - Kuvilla kertominen on ollut luon-
taista maissa, joissa lukutaito on olema-
ton. Tulee nopeasti ymmärretyksi.

Tutkijat muistuttavat usein, että islam 
on kuvakielteinen uskonto ja mitä pyhem-
mälle alueelle mennään, sen suurempi on 
loukkaus paitsi profeettaa myös koko kult-
tuurin perustaa kohtaan.”

Kaleva 1.10.

Muut lehdetAatoksia

todokseista pohtii muun muassa si-
tä, missä maissa mahtavat olla kiih-
keimmät partajouhien kasvut ja missä 
asiantila on heikompi. Osa pitää poh-
joismaalaisia haituvapartaisina. 

Vakavaakin kulttuuripohdintaa on 
löydettävissä. Jotkut net-
tisurffarit muistuttavat, 
että joissakin kulttuu-
reissa parrakas mies voi 
synnyttää mielikuvan 
ei-kristillisen uskonnon 
edustajasta tai suoras-
taan epäsiististä henki-
löstä. 

Miehinen leijonan-
harjas on myös virittä-
nyt idän kirkon elämässä 

erilaisia käytännön ratkaisuja. 
Suomen ortodoksisen kirkon ark-

kipiispa Herman (k.1961) joutui soti-
en jälkeen, vaikeassa kirkon uudelleen 
kotouttamistilanteessa, idän kirkon 
osaksi tullutta syrjivää asennetta hel-
pottaakseen, laatimaan erikoisen rat-
kaisun. Hän toivoi, että papit ajaisivat 
partansa pois. Vasta arkkipiispa Paa-
valin (k.1988) kaudella, olosuhteiden 
muututtua, suomalaisten ortodoksi-
pappien leukaperät alkoivat kasvaa tra-
ditionaalista parrantynkää uudelleen.

JOHANNES MÄNTYMÄKI
Kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa 

sekä työskentelee Oulun metropoliitan 
kansliassa hiippakuntasihteerinä.

Lakoninen juttu 
parrasta

Mooseksen laki (3. Moos 
19:27–28) kannusti hius-
ten ja parran vapaaseen 
kasvattamiseen. Taustal-

la olivat naapurikansojen polyteisti-
siin uskontoihin kuuluvat kultit, joi-
hin usein liittyi parran ja hiusten aja-
minen. Liiton kansa halusi tehdä sel-
laiseen pesäeron. 

Pakanakulttuureissa myös vär-
jättiin ja käherrettiin, niin hiuksia, 
kuin partaakin. Tähänkin suhtau-
duttiin kielteisesti. Erityisen tarkat 
säädökset koskivat pappeja ja nasii-
reja. Jälkimmäiset olivat henkilöitä 
jotka erottivat itsensä, joko 
määrä-, tai koko elämänsä 
ajaksi Jumalan palvelemi-
seen. Kummankaan ryh-
män hiuksia, eikä partaa 
leikattu. Apostoli Paavali, 
vielä kristityksi tultuaan, 
noudatti lyhytaikaisia na-
siirilupauksia. (Apt. 18:18, 
21:23) 

Ensimmäinen kristitty-
jen sukupolvi alkoi sovel-
taa seurakunnan kaitsijoihin Van-
han testamentin papistolle annettu-
ja sääntöjä. Kristuksen ja apostolien 
askeettista elämänasennetta pidet-
tiin myös ohjeina. Varhaisen kirkon 
opettajat jatkoivat samaa linjaa ja vä-
hitellen kirkon säädöksiin tuli lyhyi-
tä mainintoja pappien parroista. Käy-
täntö on ortodoksisessa kirkossa pari-
tuhatta vuotta vanha. Erityisesti län-
simaisen kulttuurikontekstin erilai-
suus tuo nykyisin parta-asiaan koo-
misiakin vivahteita. Eräänkin kerran 
olen kuullut kommentteja ”kirkkon-
ne ZZ Top -miehistä”. 

Kun selailee kansainvälisiä orto-
doksien nettikeskustelupalstoja, saa 
naurulihaksilleen liikettä. Osa or-

Perhesurmat ovat hätkäyttäneet suomalaista yhteiskuntaa 

perinpohjaisesti. Oulun ensi- ja turvakodin seminaarissa 

syyskuussa selvitettiin sisäasiainministeriön tutkimusta 

perhesurmien taustoista. Tutkimuksen mukaan vuosien 2003 

ja 2012 välillä Suomessa tehtiin 35 perhe- ja lapsensurmaa. 

Niistä 24 oli äidin ja 11 isän tekemää. Tieto siitä, että valtaosa 

perhesurmista on juuri äitien tekemiä, saattoi yllättää monet. 

Ministeriön tutkimuksen mukaan naispuolisista surmaa-

jista yli puolet on työttömiä kotiäitejä ja suurelta osin yksin-

huoltajia.

Olipa surmatöiden takana uupuneita äitejä tai isiä, seura-

kunnissa on kysyttävä – ja on varmaan jo pohdittukin – miten 

kirkko voisi tukea vanhempia aiempaakin paremmin.

Oulussa seurakunnat ovat antaneet tiloja ja myös työnte-

kijöitä yhden huoltajan perheiden olohuonetyyppiselle toi-

minnalle. 

Vastaavanlaisille tilaisuuksille olisi kysyntää enemmänkin, 

jos vain löytyisi maksuttomia kokoontumispaikkoja. Löytyisi-

kö seurakuntien tiloista lisää vapaita aikoja äitien, ja myös isi-

en, yhteen tulemiselle? 

Paineen alla oleville vanhemmille tien diakoniatyöntekijän 

luokse on oltava suora. Diakonia tukee ihmisiä monella tapaa. 

Kirkon työntekijän edessä ihminen saa olla juuri niin puhki 

kuin hän on. Diakoniasta löytyy rinnalla kulkija. Ongelmavyyh-

tiä on hyvä yhdessä purkaa pienemmiksi palasiksi.

Diakoniaa on tehtävä tutuksi jo rippikoulussa. Diakoniatyön-

tekijät vierailevat nykyisin rippikouluissa, mutta heidän pitäisi 

olla ehdottomasti läsnä aiempaa enemmän rippikoululaisten 

ja heidän vanhempiensa keskellä. 

Jos ihminen on suunnattoman uupunut, hän ei jaksa lähteä 

hakemaan apua. Siksi sekä kunnan, seurakuntien että myös jär-

jestöjen antama kaikenlainen käytännön tuki koteihin on ensi-

arvoisen merkityksellistä.

RIITTA HIRvONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Luottamuksella 
rikottu
Seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja Maaret 
Kallio kirjoittaa Esse-lehden kolumnissa 
hyväksikäytöstä:

”Olen törmännyt työssäni luottamus-
suhteen väärinkäyttöön lähes minkä ta-
hansa ammatin nimissä: valmentajan, 
lastensuojelun tai kirkon työntekijän, au-
tokoulunopettajan, leiriohjaajan. Yhdis-
telmä luottamusasemaa ja hyväksikäyt-
töä herättää tuplapettymyksen. Hyväk-
sikäyttö kohdistuu sekä aikuisen aseman 
että ammattiroolin luomaan valtaan. Uh-
ri alistetaan vallalla ja luottamuksella toi-
sen seksuaalisen mielihyvän viattomaksi 
maksajaksi.

Murskaavimpia ovat tarinat, jotka eivät 
nouse päivänvaloon. Tekijälle kuuluva hä-
peä ja syyllisyys painavat uhrin harteilla 
sulkien suun myös avun hakemiselta.”

Esse 27.9.

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Eräänkin kerran 
olen kuullut 
kommentteja 
”kirkkonne 
ZZ Top 
-miehistä”. 
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Kommentti

Pettymys

8-vuotiaan Eerikan murha keväällä synnytti kes-

kustelun lastensuojelusta. Lehtitietojen mu-

kaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi pie-

nen lapsen kuoleman jälkeen.

Vuonna 2008 voimaan tullut uusi lastensuojelulaki 

pyrki siirtämään lastensuojelun painopistettä lapsen 

varhaiseen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Juuri täl-

lä tontilla toimii kirkon lapsi- ja nuorisotyö.

Sanomalehdille kyselyn tekeminen valitulle kohde-

ryhmälle on oivallinen tapa hankkia tietoa ajankohtai-

sesta aiheesta, kuten lastensuojelusta. 

Rauhan Tervehdys toivoi tärkeästä asiasta keskus-

telua lähettämällä lastensuojeluteemaan liittyvän ky-

selyn reilusti yli sadalle Oulun alueen seurakuntien 

lapsi- ja nuorisotyöntekijälle. 

Vastauksien vähyys esti meitä vetämästä luotetta-

via johtopäätöksiä muun muassa seurakuntien työn-

tekijöiden valmiudesta tehdä lastensuojeluilmoitus, 

yhteydenpidosta lastensuojelussa kunnan sosiaalitoi-

meen ja myös niistä syistä, jotka saattavat rakentaa 

korkeaa kynnystä ilmoituksen tekemiseen.

Laimea osallistuminen harmittaa, sillä niin kuin 

muutamat kyselyyn vastanneista totesivat toimituk-

selle: olette tarttuneet tärkeään aiheeseen.

RIITTA HIRvONEN

Miten voisi olla olemassa 
minkäänlaisia syitä sille, 
että kirkon työntekijä 
jättää tekemättä 
lastensuojeluilmoituksen 
tarvittaessa, puuskahtaa 
kirkon nuorisotyöntekijä.

Oulun seudun seurakun-
tien lapsi- ja nuoriso-
työntekijöillä on heidän 
oman arvionsa mukaan 

hyvä valmius tehdä tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus.

– Olen tehnyt lastensuojeluil-
moituksia sekä ollut yhteydessä 
sosiaaliviranomaisiin ilmaistak-
seni pelkän huolen lapsesta, ker-
too eräs nuorisotyöntekijä. 

Rauhan Tervehdys lähetti ti-
laajaseurakuntiensa noin 140 lap-
sityönohjaajalle, lastenohjaajal-
le ja nuorisotyöntekijälle sähkö-
postikyselyn, jossa tiedusteltiin 
muun muassa, ovatko he tehneet 
työssään lastensuojeluilmoitus-
ta, onko heidän seurakunnassaan 
kirjattu toimintaohjetta mahdol-
lista lastensuojelutapausta varten 
ja millaiset asiat saattavat seura-
kunnassa jarruttaa ilmoituksen 
tekemistä.

Työntekijät eivät 
innostuneet kyselystä
Lapsi- ja nuorisotyöntekijät vas-
tasivat lehden kyselyyn perin lais-
kasti: toimitus sai vain 12 vastaus-
ta. Sen vuoksi selvityksen tulok-
set ovat vain kapeasti suuntaa an-
tavia. 

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
Oulun, Hailuodon, Haukiputaan, 
Kempeleen, Kiimingin, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Ou-
lunsalon, Siikalatvan ja Tyrnävän 
seurakuntien alueilla.

Uusi lastensuojelulaki tuli voi-
maan vuoden 2008 alusta, mutta 
jo aiempi laki velvoitti seurakun-
tien työntekijöitä tekemään tar-
vittaessa lastensuojeluilmoituk-
sen. Uuden lain tullessa voimaan 
kirkossa päivitettiin työntekijöi-
den osaamista lastensuojelussa.

Lapsen etu 
ylimpänä
Kahdestatoista vastaajasta puolet 
oli joutunut tekemään lastensuo-
jeluilmoituksen. Muutamissa vas-
tauksissa puhuttiin useammasta 
ilmoituksesta. 

”Tarkkaa harkintaa käytetään 
kyllä, mutta ymmärretään oma 
velvollisuus toimia. Lapsen etu on 
päällimmäisenä mielessä”, eräs 
työntekijä kommentoi.

Useissa vastauksissa korostet-
tiin toimivaa yhteistyötä kunnan 
viranomaisiin, mikä helpottaa 

Kirkon työntekijä:

Lastensuojeluilmoitus ei ole 
rangaistus vanhemmille

neuvotteluja lastensuojelukysy-
myksissä. Kaksi vastasi, ettei yh-
teyksiä kuntaan ole lainkaan.

Yhdessä kommentissa pahoi-
teltiin sitä, että kunnan viran-
omaiset tuntuvat etäisiltä. ”Usein 
välissä on muuri, koska tietoja ei 
voida jakaa molempiin suuntiin 
vaitiolovelvollisuuden vuoksi. Itse 
ajattelen niin, että joskus voisi ol-
la lapsen ja nuoren parhaaksi, jos 
tiedon jakaminen olisi mahdollista 
tietyissä tilanteissa.”

Valtaosa kyselyyn osallistu-
neista koki saaneensa työnanta-
jalta riittävästi koulutusta lasten-
suojeluasioissa.

Asenteet ja 
ennakkoluulot jarruina
Lehden lähettämässä kyselylo-
makkeessa pyydettiin arvioita 
siitä, mitkä asiat seurakunnas-

sa hidastavat lastensuojeluilmoi-
tuksen tekemistä. Syitä mainit-
tiin useampia: kirkon työnteki-
jöiden vaitiolovelvollisuus, pieni 
kunta ja siitä johtuva leimautu-
misen pelko, ennakkoluulot sosi-
aalitoimea kohtaan, kiire ja tunne 
siitä, että kirkon pitäisi olla kiltti, 
ymmärtää kaikkia ja antaa kaikil-
le anteeksi.

Eräs vastaajista totesi: ”(Kir-
kossa) ei ole mitään erityistä syy-
tä, miksi ilmoitus olisi vaikeampi 
tehdä kuin opetustoimen puolella.” 

Myös toisessa kommentissa to-
dettiin, ettei syitä, jotka hidasta-
vat ilmoituksen tekemistä, voi ol-
la olemassa.

”Lastensuojeluilmoitus ei ole 
rangaistus tai merkki siitä, että 
vanhemmat ovat epäonnistuneet 
tehtävässään pitää huolta lapses-
ta. Jos minä välitän lapsen hyvin-
voinnista, tulee minun auttaa ja 
tukea häntä kaikin mahdollisin 
keinoin. Sosiaalitoimi on yksi tuki-
muoto muiden joukossa”, kirjoitti 
yksi lastenohjaaja. 

Selkeä 
toimintaohje puuttuu
Vain yksi vastaaja osasi kertoa, et-
tä hänen seurakunnassaan on ole-
massa selkeä toimintaohje mah-
dollisten lastensuojelutapausten 
varalle. Muutamissa vastauksis-

Mar i  L ä h t e e nmaa

sa todettiin kuitenkin, ettei toi-
mintatapamallin puuttuminen 
ole mikään ongelma, sillä netis-
tä löytyy infoa ilmoituksen teke-
misestä.

Uuden lastensuojelulain tulles-
sa voimaan kirkkohallitus koros-
ti, että seurakunnissa on tärkeää 
kirjata toimintaohjeet lastensuo-
jelutapauksia varten. Kirkkohalli-
tuksen mukaan malli voi olla osa 
seurakunnan turvallisuusohjeis-
tuksia.

RIITTA HIRvONEN

Lisää aiheesta sivulla 5.

Kahdestatoista 
vastaajasta puolet 
oli joutunut 
tekemään 
lastensuojelu-
ilmoituksen. 
Muutamissa 
vastauksissa 
puhuttiin 
useammasta 
ilmoituksesta. 
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Suurin osa suomalaisista 
toivoo isien osallistuvan 
enemmän lastensa kas-
vatukseen. Perhesurmat, 

kasvavat avioerotilastot sekä 
keskustelua herättävä nuorten 
syrjäytyminen kertovat osal-
taan perheyhteyden rikkoutu-
misesta. 

Totuus on, että isyyden roo-
lin kaventuminen nakertaa ko-
ko yhteiskuntamme pohjaa. 
Isän rooli perheyhteyden tasa-
painona saattaa olla monen ty-
tön ja pojan kasvamisen kan-
nalta ratkaiseva. KD Nuoret sai 
olla mukana ideoimassa laajaa 
poliittistakin tukea saanutta la-
kialoitetta isyyslain voimaan-
panolain osittaisesta kumoa-
misesta. 

Yhteistyössä laadittu lakia-
loite tähtää siihen, että kaik-

ki avioliiton ulkopuolella syn-
tyneet lapset voisivat samoil-
la edellytyksillä syntymäajas-
taan riippumatta nostaa kan-
teen isyytensä vahvistamiseksi. 
Tämä tapahtuisi kumoamalla 
isyyslain voimaanpanosta an-
netusta laista ennen 1.10.1976 
syntyneitä lapsia koskeva isyys-
kanteen nostamisrajoitus.

Olemassa oleva kanteen nos-
tamisrajoitus on korkeimman 
oikeuden ja Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen oikeus-
käytännössä osoittautunut niin 
perustuslaissa suojeltujen pe-
rusoikeuksien kuin Suomen ih-
misoikeusvelvoitteidenkin vas-
taiseksi.

Lakimuutos ei takaa isän ali-
tuista läsnäoloa lapsen elämäs-
sä, mutta luo jokaiselle suoma-
laiselle terveen isäsuhteen edel-

lytykset. Lakialoitteessa vaadit-
tu oikeus antaisi monelle jo ai-
kuisikään ehtineelle isättömäl-
le suomalaiselle muun muassa 
kehittyneen dna-tutkimuksen 
kautta mahdollisuuden selvit-
tää oman isän henkilöllisyys, 
ja siten täyttää merkittävä lovi 
sisimmässään saaden isyydel-
le yhteiskunnan tunnustuksen.

Kataisen hallituksen halli-
tusohjelmassa isyyslaki onkin 
luvattu uudistaa. KD Nuoret 
toivookin, että isyyslakialoi-
te antaisi positiivisen signaa-
lin työryhmälle, jotta isyysla-
ki saataisiin tältä osin kestä-
mään myös kansainvälistä tar-
kastelua.

AKI RUOTSALA
puheenjohtaja
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Vehreä ja rauhallinen Alppila sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta, kävelyetäisyydellä Tuiran ja Välivainion monipuoli-
sista palveluista. Busseilla, omalla autolla sekä pyörällä pääsee käte-
västi kulkemaan yliopistolle, Teknologiakylään ja keskustaan.

Alppitie 12 on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo, joka saa uu-
den tyylikkään ilmeen perusparannuksen myötä. Alkuperäis-
tä ovat asuntojen tilavat, valoisat huoneistopohjat, muutoin 
kaikki onkin uutta. Keittiöissä on mm. astianpesukoneet ja 
keraamiset liedet. Kaksioissa ja kolmioissa on lasitetut parvekkeet.   

Alppitie 12, valmistuu 11/2012
Asuntotyypit  m2 vuokra, €/kk   
1h+kk 32,5 531-560
2h+k+p 52  651-674
2h+k+p 61,5 730-759
3h+k+p 79,5 895-918

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot 
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen 
alkamisesta. Varallisuusrajat. Katso kohteen virtuaaliesittely ja 
lisätiedot osoitteesta www.vvo.fi/alppitie12. Muuta meille!

Uusittuja vuokrakoteja Alppilaan!
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

• Voisivatko tuomiorovasti tai kirkko-
herrat kertoa, miksi Oulun seurakun-
tien sinkkuiltoja ei ole järjestetty ke-
vään jälkeen? Puskaradion mukaan vi-
ka on johdossa.

Yksineläjille tärkeät kesän tiistai-il-
lat Hietasaaressa menetettiin. Käykö 
näin myös talven sinkkuiltojen? 

On järjen ja Jeesuksen lähetyskäs-
kyn vastaista lopettaa kolmetoista 
vuotta jatkunut ja vuodessa noin tu-
hat osallistumiskertaa keräävä hengel-
linen toiminta.

YKSINÄINEN

Presidentti Sauli Niinis-
tön kokoaman nuor-
ten syrjäytymistä ehkäi-
sevän työryhmän tulos, 

Ihan tavallisia asioita -julkai-
su on saanut paljon huomiota. 
Vasemmisto kritisoi ja oikeis-
to kiittelee. 

Julkaisu sisältää kasan neu-
voja, joilla syrjäytymistä voi-
daan estää. Ohjeet on laadit-
tu ammattilaisten silmin, joilla 
on ylemmän asteen koulutuk-
set sekä hyvät työputket virois-
sa, joita ei olla lakkauttamassa. 
Heidän ehdottamat neuvot ovat 
tyyliin:

– Nuku hyvin, älä valvo lii-
an pitkään.

– Lasten kuuluu harrastaa.
– Lapsen kuuluu olla vain 

hyvien kavereiden kanssa, huo-
not johtavat turmioon. 

– Jutelkaa ja viettäkää aikaa 
lastenne kanssa.

Mielestäni neuvot ovat it-

sestään selvää höttöä. Oikeas-
ti syrjäytyneiltä ja heidän per-
heiltään ei ole neuvoja mietti-
essä kysytty mitään. Jokainen 
vanhempi haluaisi viettää lap-
sensa kanssa aikaa, jutella ja 
unelmoida. Osa ei vain pysty 
siihen. Lapsen heitteillejättö ei 
aina ole vanhempien oma va-
linta, siihen vaikuttavat tule-
vaisuuden ja toimeentulon epä-
varmuus sekä vakavat päihde-
riippuvuudet. Yhteiskunta on 
jättänyt heitteille monet van-
hemmat.

Mikäli lasten ja nuorten syr-
jäytyminen haluttaisiin oikeas-
ti kuriin, pitäisi koko yhteis-
kuntaa, varsinkin sen turva-
verkkoa, työttömyysavustus- ja 
sosiaalitukijärjestelmää, muut-
taa rankalla kädellä sekä jousta-
vammaksi että asiakasystävälli-
semmäksi. 

Myös osa-aikatyön tekemi-
nen pitäisi tehdä kannattavam-

maksi, jotta vanhemmat voisi-
vat viettää enemmän aikaa las-
tensa kanssa kotona.

Konkreettisena ehdotukse-
nani on perustulon käyttöön-
otto, jossa kansalaisille makse-
taan säännöllisesti ja ehdoitta 
rahaa perustoimeentuloa var-
ten. Se helpottaisi syrjäytynei-
den elämää ja keventäisi pöhöt-
tynyttä virkamieskuntaa. 

He, jotka luulevat sosiaali-
turvan heikentämisten kan-
nustavan töihin ja takaisin yh-
teiskuntaan, voivat kokeilla 
elämää sosiaalihuollon varas-
sa, kauemmin kuin muutaman 
viikon. Samalla he voivat miet-
tiä, että oikeasti syrjäytyneillä 
ei ole ns. "normaalia elämää", 
mihin palata "syrjäytymisko-
keilun" jälkeen.

MIKA HAApALA
Kunnallisvaaliehdokas, 

Vihreät, Oulu

Aikuisten neuvo: Älä syrjäydy

Palautetta  toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. 044 5626 450

• Toivoisin että lehdestänne saisi etukäteen tietoa mi-
tä tapahtuu ja missä ja varsinkin, jos ollaan jotain isom-
paa juttua puuhaamassa. Informaatio pitäisi ensisijaises-
ti saada tietoon etukäteen eikä jälkikäteen. Silloin lehti 
palvelisi vielä paremmin.

SANNA

Toimitus: Rauhan Tervehdys kertoo tälläkin viikolla 
useista sadoista seurakuntien tapahtumista etukäteen 
ja hyvissä ajoin. Seurakuntien tapahtumatiedotusta on 
sivuilla 14–23. Osasta tapahtumia teemme jutun myös 
paikan päältä, ja se ilmestyy seuraavan viikon lehdessä. 

Pahoittelemme, että lukijan kokemuksen mukaan tieto 
tilaisuuksista tulee usein jälkikäteen. 
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Leo Meller 
syyttää Obamaa 
salamuslimiksi
Saarnaajan, Patmos Lähetys-
säätiön perustajan ja eläkkeel-
lä oleva toiminnanjohtajan Leo 
Mellerin blogissa nimitetään 
Yhdysvaltain presidenttiä Ba-
rack Obamaa salamuslimiksi. 

Hän kirjoittaa muun muassa 
Danielin kirjan 7. luvussa mai-
nituista pedoista, joista ensim-
mäinen on Britannia/USA.

”Katse Valkoisen talon suun-
taan ja dramaattinen paljastus 
on käynnissä. Traagiset tapah-
tumat USA:n konsulaattien ja 
lähetystöjen kohdalla paljasta-
vat todellisuuksia USA:n rap-
piotilasta.  Näillä paljastuksil-
la voi olla syvällinen merkitys 
marraskuisiin USA:n presiden-
tinvaaleihin. Paljastumassa on 
myös raamatulliselle kristil-
lisyydelle vieraan, todellisuu-
dessa sala-muslimin, president-
ti Obaman totuus”.

”Danielin mukaan Britan-
nia/USA:n sortuessa nousus-
sa ovat sekä Venäjän karhu että 
Saksan – EU:n todellisen joh-
tajavaltion – pantteri. Heidän 
jälkeensä onkin vuorossa nel-
jäs peto – Antikristus. Jonka 
päivinä Kuningas Kristus pa-
laa maan päälle”, hän jatkaa.

Virtuaalikirkko 
lähettää 
Laestadius-
seminaarin

Virtuaalikirkko lähettää suora-
na torstaina ja perjantaina 4.–
5.10. Laestadius-seminaarin. 

Virtuaalikirkko myös ar-
kistoi kaksipäiväisen seminaa-
rin, joten sitä voi katsella myös 
myöhemmin.

Seminaari pidetään Pyhän 
Tuomaan kirkossa Oulussa. 
Järjestäjäjinä ovat Oulun hiip-
pakunta, Oulun seurakunnat ja 
Pohjoinen kulttuuri-instituut-
ti.  Seminaarin luennoitsijoina 
on joukko alan huippuasian-
tuntijoita professori Juha Pen-
tikäisen johdolla.

Seminaarissa tutustutaan 
niin lestadiolaisuuden histori-
aan kuin puhutaan myös ny-
kyisistä tunnusmerkeistä ja tu-
levaisuuskuvista.

Maata kiertelemässä

Norsunluun kauppa kiel-
lettiin kansainvälisesti 
vuonna 1989. Sen jälkeen 
hyödykkeen salakauppa 

on ollut nousussa. Amerikkalai-
nen National Geographic -lehti on 
selvittänyt, että suuri osa salakau-
pasta aiheutuu norsunluusta kai-
verrettujen uskonnollisten esinei-
den kysynnästä.

Lehden tutkiva toimittaja Bry-
an Christy kertoo:  "Mitä tahan-
sa löysinkin kaivaessani juttuuni 
materiaalia, uskonto oli jollain ta-
voin mukana."

Christyn juttu Norsunluun 
palvonta ilmestyi syyskuun puo-
lessa välissä National Geographic 
-lehdessä.

Norsunluun salakauppa nousee uskosta
Christyn mukaan elefanttien 

salametsästys on suurimmillaan 
kymmeneen vuoteen. Uhan-
alaisten eläinten ja kasvien suo-
jeluluun keskittynyttä Cites-so-
pimusta hallinnoivat tahot arve-
levat, että vähintään 25 000 ele-
fanttia kaadettiin viime vuonna 
lähinnä niiden syöksyhampaiden 
vuoksi.

Filippiineillä katoliset käyt-
tävät norsunluuta krusifiksien, 
Neitsyt Mariaa kuvaavien veistos-
ten ja muiden esineiden materiaa-
lina. Cebun provinssi on erityisen 
tunnettu Cebun Pyhä Lapsi -veis-
toksista, joita käytetään palvonta-
menoissa ja juhlissa.

Bryan Christy kertoo, että Va-

tikaani ei ole aktiivisesti yrittä-
nyt puuttua laittomaan norsun-
luun kauppaan.

–Vatikaani ei ole allekirjoitta-
nut Cites-sopimusta eikä norsun-
luun kaupan kielto siten koske si-
tä, Chirsty huomauttaa.

Elefantti on Christyn mukaan 
Thaimaan symboli, jota kunnioi-
tetaan buddhalaisuudessa. Tradi-
tion mukaan Buddhan äiti näki 
unta valkoisesta elefantista sinä 
yönä kun hedelmöittyi. Siksi mo-
nissa buddhalaisissa kulttuureissa 
norsunluiset kaiverrukset ja amu-
letit ovat hyvin arvokkaita.

Kiinassa norsunluuta taas käy-
tetään sekä buddhalaisiin että 
maallisiin tarkoituksiin.

Norsunluumarkkinoilla on 
Christyn mukaan porsaanreikiä. 
Thaimaassa sikäläisen elefantti-
kannan syöksyhampaita voi käyt-
tää kaupallisiin tarkoituksiin tiet-
tyjen ehtojen täyttyessä. Jokaises-
sa maailman maassa voi hyödyn-
tää ennen vuotta 1989 hankittua 
norsunluuta.

– Norsunluun käyttäminen us-
konnollisiin tarkoituksiin ei ai-
heuta aggressiivista syynäämistä, 
kuten vaikkapa silloin kun luusta 
veistetään sakkinappuloita.

pEKKA HELIN

Lähde: Religious News Service

Lastensuojeluilmoitusten 
tilastointi kuntoon

Oulun hiippakuntasihtee-
ri, Seurakuntien Lapsi-
työn Keskuksen pu-
heenjohtaja Pekka Asi-

kainen, tilastoidaanko kirkos-
sa, esimerkiksi lapsi- ja nuoriso-
työssä, lastensuojeluilmoitusten 
määriä?

– Kirkossa ei mielestäni joh-
donmukaisesti kirjata tilastoihin 
lastensuojeluilmoituksia. Olisi 
hyvä, jos ilmoitukset kirjattaisiin 
vähintäänkin paikallisesti, mutta 
myös kokonaiskirkon tasolla tie-
dettäisiin, missä mennään.

Mikä on oma arviosi, kuinka 
tavanomaista tai harvinaista on 
se, että seurakunnan lapsi- tai 
nuorisotyöntekijä joutuu teke-
mään lastensuojeluilmoituksen?

– Kirkkohallituksen asettaman 
varhaisen puuttumisen, Kirkon 
VARPU-työryhmän teettämän 
tutkimuksen mukaan lastensuo-
jeluilmoituksia tehtiin aika ta-
valla tasaisesti vertailtaessa seu-
rakuntien eri työntekijäryhmiä 
keskenään. 

– Lapsi- ja nuorisotyöntekijät 
eivät poikenneet muista kirkon 
työntekijäryhmistä. Poikkeukse-
na olivat diakoniatyöntekijät, jot-
ka tekivät eniten lastensuojeluil-
moituksia. Selitys tähän lienee se, 
että diakoniassa kohdataan muita 
enemmän perheitä, joissa on va-
kavia lastensuojeluun liittyviä on-
gelmia. 

Onko valmius ilmoituksen te-
kemiseen lisääntynyt seurakun-
nan työntekijöiden parissa?

– Mielestäni seurakunnan 
työntekijöillä on tällä hetkel-
lä asiassa hyvät valmiudet. Toi-

mivat yhteydet paikallisiin sosi-
aaliviranomaisiin ovat auttaneet 
seurakunnan työntekijää, kun on 
herännyt kysymyksiä lastensuo-
jeluun liittyvissä ongelmissa. Mi-
käli tarvetta on, suhtaudun lisä-
koulutuksen järjestämiseen ai-
heesta myönteisesti. Lasten ehjän 
kasvun turvaaminen ja perheiden 
hyvinvoinnin tukeminen on kir-
kon työntekijöillä yksi tärkeim-
mistä asioista. 

Mikä on arviosi, jätetäänkö 
seurakunnissa tekemättä lasten-
suojeluilmoituksia silloin, kun 
siihen olisi riittävät perusteet? 

– En usko, että jätetään, jos il-
moitukseen on aihetta. Sehän oli-
si laitonta. 

– Ennen lastensuojeluilmoi-
tuksen tekemistä jokainen meis-
tä voi tehdä paljon lähimmäisi-
nä, naapureina, sukulaisina ja ys-
tävinä. Suomalaisesta yhteiskun-

nasta tulee hyvää vauhtia viran-
omaisyhteiskunta, jos suljemme 
silmämme ja ajattelemme, että vi-
ranomaiset hoitakoot hommansa. 
Kun huoli tuttavaperheen jaksa-
misesta tai lasten hyvinvoinnista 
herää, silloin voisi aikuisena ra-
kentavalla tavalla ottaa asian pu-
heeksi.

RIITTA HIRvONEN
Aihetta käsitellään myös sivulla 3.

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

Hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen on valmis järjestämään lisäkoulutusta lastensuojeluasioissa, jos seurakuntien työntekijät 
kertovat sitä tarvitsevansa.
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Muut seurakunnat

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

• Su 7.10. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Armas Lindberg
• Ti 9.10. klo 18.00 Rukouskokous
 Dimitri Lindgren
• Su 14.10. klo 12.00 ja 15.00 
 ”Oikea armon ymmärtäminen”
 Sielunhoitopäivä.
 Opettajat Koulutuskeskus Kiponniemestä
• Ti 16.10. klo 18.00 Hyvää Sanomaa
 Anni Koivukangas

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhä: su 7.10. klo 10.00 messu Pudasjärven seurakunta-
kodissa, kirkkokahvit ja seurat 
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 9.10. klo 18.00 Päivi ja John Bäckströmillä, 
Keskuspuistokatu 11 A 8, Kemi, ti 9.10. klo 18.30 Utajärven seurakunta-
kodissa, ti 9.10. klo 19.00 Muhoksen seurakuntatalolla
Tervetuloa!

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Maallikkokoulutus III. Kaikille sopivaa tietoutta masennuksesta ja tunteiden 
hallinnasta. Pe 12.10. klo 18 - 20.30, la 13.10. klo 10 - 18 ja su 14.10. 

klo 13 - 15. Paikka Koulukatu 41, su Torik. 9 A 32, 4. krs. Luennoitsijoina Psykiatri 
Mirja Säiniö, sairaalateologi Liisa Suorsa ja aluekoordinaattori Elisabet Elo.

Su 7.10. klo 18 Ehtoolliskokous
To 11.10. klo 18.30 Kotirukous-
kokous, Similä, Katajakuja 2
Su 14.10. klo 18 ”Jumala voi” 
vieraana Eino Tervo - esirukousta 
sairaiden puolesta
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 7.10. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Ke 10.10. klo 19.00 HENGELLISEN 
MUSIIKIN KONSERTTI

Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksessa 
tulkitsijana EIJA MERILÄ
Tilaisuuteen vapaa pääsy

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SYYSSEURAT  Oulun rauhanyhdistyksellä 6. – 7.10.2012
La 6.10. klo 14 päiväseurat, 
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta ”Kristityn vapaus”
Su 7.10. klo 10 jumalanpalvelus  Kastellin kirkossa, Oulujoen kirkossa,
 Tuiran kirkossa ja Tuomiokirkossa
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen.
Tuomiokirkon jumalanpalvelus tulkataan viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 5.10. klo 19.30 LIFT-ilta, Niina Männistö, 
Eetu Ojala, Hiomaton Timantti. La 6.10. klo 9-16 
NAISTENPÄIVÄ, evankelista Helena Kärkkäinen, 
Marika Takalo, Irma Kontu. Ruokailu ja kahvit 10€. 
Klo 18-20 Saunailta Auta Lasta ry:n saunalla. 
Iltapalalippu 5 €. Su 7.10. klo 11 Ehtoollis-

jumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Mika Keisu, Pauli Uusikylä. Pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 7.10. klo 17 Church@78, International Service, Yeshitila 
Degefu, Nicki Berry. Ma 8.10. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 10.10. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Seurakuntakuoro. 
To 11.10. klo 9.30 Päiväpiirin retki Ylivieskaan.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 4.10. klo 18 Lähetyspiiri.
Su 7.10. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

7.10. Kirkkopyhä, Kempele.
Messu klo 10. Saarna Väinö 
Simojoki. Kirkkokahvit.
Seurat välittömästi kahvin jälkeen: 
Niilo Karjalainen.
Tänään OP/NA ilta klo 19.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 7.10. TAKAISIN KOTIIN! Juhla Jumalanpalvelus klo 11.00.
Vieraana Majuri Petter Kornilow.

Ma 8.10. Kotiliitto naisille klo 13.00.
Tervetuloa Pakkahuoneenkatu 17.

To 4.10. klo 19 Lähde-ilta, Henri Tuhkala, 
Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoilu. Pe 5.10. 
klo 18 Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. La 6.10. 

klo 14 alk. Vieläkö Jeesus parantaa kokoussarja, kts. eril. ilmoitusta. 
Su 7.10. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints`Club koululaisille, 
lounas, Risto Wotschke, Simo Lintinen teologisesta opistosta. Ti 9.10. klo 18 
Alfa-kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli. Ke 10.10. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Lahjapaketteja Euroopan 
köyhimmille

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Operaatio Joulun Lapsi on 
kansainvälinen yli sa-
dassa maassa toteutetta-
va joulukeräys, jonka toi-

meenpanija Suomessa on Patmos 
Lähetyssäätiö.  Oulussa oleva ke-
räyspiste muuttaa tänä vuonna 
Oulun vapaaseurakunnan tiloi-
hin, osoitteeseen Kirkkokatu 34. 
Viime vuosina keräyspiste on ol-
lut Ynnin talon tiloissa Raatissa. 

Keräyspiste on avautunut kulu-
van viikon alussa ja se on avoinna 
11. marraskuuta saakka tiistaisin 
kello 10–13, torstaisin kello 18–21 
ja sunnuntaisin kello 10–13. 

Vuodesta 1995 lähtien toteutet-
tu Operaatio Joulun Lapsi toimit-
taa vuosittain rekkalasteissa tu-
hansia joulupaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romaniassa 
ja Moldovassa. Nämä lapset asu-
vat hökkeleissä ja maalattiaisissa 

majoissa, tai heidän kotinaan on 
tuberkuloosisairaala tai muu las-
tenlaitos.

Keräyspisteestä saa mukaansa 
taiteltavan pahvilaatikon ja oh-
jeet, mitä laatikkoon toivotaan. 

Lahjapaketin voi koota 2–4, 
5–9 tai 10–14-vuotiaalle tytölle tai 
pojalle. Valmiin pakettiaihion si-
jaan lahjapaketin voi koota myös 
joulupaperilla päällystettyyn ken-
kälaatikkoon. Mittojen tulisi olla 
32 x 18 x 11 cm. 

Laatikko toimitetaan täytetty-
nä takaisin keräyspisteeseen. Pa-
ketin päälle tulisi merkitä, min-
kä ikäiselle tytölle tai pojalle lahja 
on. Lahjalaatikoita ei pidä teipa-
ta kiinni, sillä niiden sisältö tar-
kastetaan vielä ennen toimitusta. 
Jos ei pääse tuomaan laatikkoa 
keräyspisteeseen, sen voi lähettää 
marraskuun 21. päivään mennes-
sä osoitteella Patmos Lähetyssää-
tiö, PL 86, 00381 Helsinki.

RAUHAN TERvEHDYS

Operaatio Joulun Lapseen 
osallistutaan laajasti Rauhan 
Tervehdyksen tilaaja-alueella. 
Lisätietoja voi kysyä omasta 
seurakunnasta tai tämän 
lehden sivuilla 15–23 olevilta 
seurakuntapalstoilta.

Keskustelua nuorten 
hyvinvoinnista Oulussa 

Kuinka Oulu huolehtii lap-
sistaan ja nuoristaan? Tä-
mä kysymys on pääaihee-
na keskiviikkona 10. lo-

kakuuta kello 16–19 järjestettä-
vässä seminaarissa. Tapahtuma-
paikkana on Kirkkotorin koulu-
tuskeskus kaupungintalon vieres-
sä, osoitteessa Asemakatu 5. 

Seminaarin järjestää Kansal-
lisen Lastenliiton Pohjois-Poh-
janmaan piiri. Piirikoordinaat-
tori Eeva Räsäsen mukaan semi-
naarissa kuullaan, miten lasten 
ja nuorten asiat ovat nyt ja miten 
niiden pitäisi olla. Esillä on myös 
se, mitä yhteiskuntatakuu sanoo 
asiasta ja millaisia haasteita ja 
mahdollisuuksia Uusi Oulu tuo. 

– Vaikka suurin vastuu lasten 
ja nuorten kasvattamisesta on-
kin perheillä ja lähimmäisillä, on 
kunnilla omat tehtävänsä. Kunti-
en tulee mahdollistaa ne puitteet, 
joissa lapset ja nuoret voivat tur-
vallisesti kasvaa. Tähän liittyvät 
esimerkiksi opiskelupaikat, har-
joittelupaikat ja työpaikat. Siksi 
alustajat on pyritty valitsemaan 
mahdollisimman kattavasti eri 
organisaatioista.

Alustajina ovat muun muassa 
Anna-Liisa Lämsä Ammattiopis-
to Luovista, Maija Hänninen TE-
keskuksesta sekä Virpi Huittinen 
ja Anna Visuri Oulun kaupun-
gin etsivästä nuorisotyöstä. Oh-
jelmassa on varattu aikaa myös 

keskustelulle.
Paikalle toivotaan erityisesti 

kunnallisvaaliehdokkaita. 
– Tapahtuman tarkoitus on 

herättää keskustelua ja antaa eväi-
tä tuleville valtuutetuille. Keskus-
telun ja erilaisten mielipiteiden 
kautta syntyy muutosta ja parem-
pi Oulu, Räsänen uskoo.

Seminaariin voi tulla myös las-
ten kanssa. Yli 3-vuotiaiden lapsi-
parkin hinta on 15 euroa sisältä-
en välipalan. 

ELSI SALOvAARA

Tarjoilujen vuoksi ennakkoilmoit-
tautumiset seminaariin 8. loka-
kuuta mennessä osoitteeseen  
eeva.rasanen@lastenliitto.fi. 
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tuu työpaikoista. Työvoimapalve-
lut esimerkiksi ovat kuntien vas-
tuulla.

Suomessa poliitikot ovat kes-
kustelleet Tanskan mallin sovel-
tamista maahamme, mutta kes-
kustelua pitemmälle ei ole pääs-
ty. Vaikeutena on ollut Hiilamon 
mukaan päättää valtion ja kunti-
en työnjaosta, koska kunnat ovat 
keskenään niin erilaisia.

Heikko taloustilanne on johta-
nut jotkut epäilemään, että joku 
hyötyy taloudellisesti eriarvoistu-
misesta ja edistää sitä tahallaan.

Hiilamo ei allekirjoita salaliit-
toteoriaa. 

– Enemmän on kyse välinpitä-
mättömyydestä. Suomessa ei ole 
tietoista halua syrjäyttää ketään.

Myöskään kansainvälisessä 
globalisaatiossa ei ole nähtävis-
sä, että toisten asemaa haluttai-
siin huonontaa oman taloudelli-
sen edun vuoksi.

– Se jolla on pääomaa, halu-
aa saada sille tuottoa. Sitä saa, jos 
markkinat ovat mahdollisimman 
laajat eli globalisoituneet. Ihmi-
set hakevat enemmän omaa etu-
aan kuin vahinkoa muille.

pEKKA HELIN

Lauantaina 6.10. kello 12–16 
järjestetään Oulun 
kaupunginkirjaston 
Pakkalan salissa avoin luento- ja 
keskustelutilaisuus eriarvoisuudesta ja 
köyhyyden periytymisestä. 
Aiheesta puhuvat tutkimusprofessori 
Heikki Hiilamo ja valtiotieteiden 
tohtori Jouko Kajanoja.
Tapahtumanjärjestävät Oulun 
evankelis-luterilaiset seurakunnat 
ja Oulun Attac yhteistyössä Kansan 
Sivistysliiton kanssa.

Palveluja tarjotaan

Suomalaisen hyvinvointi-
yhteiskunnan parhaat päi-
vät nähtiin parikymmentä 
vuotta sitten. Sen jälkeen 

on ollut vain yksi suunta: alas-
päin. Näin sanoo Kelan tutki-
musprofessori Heikki Hiilamo, 
joka puhuu lauantaina Oulussa 
eriarvoisuuden kasvusta.

Miksi esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelut kuihtuvat, vaikka 
yhteiskunta on rikkaampi kuin 
koskaan?

Vastaus on yksinkertainen: 
Hyvinvointivaltion parhaina päi-
vinä maksettiin enemmän veroja 
kuin nykyään.

Verotaakan pieneneminen joh-
tuu Hiilamon mukaan muun mu-
assa äänestäjistä. Nämä eivät ha-
lua maksaa niin paljon kuin en-
nen, joten poliitikot ovat keventä-
neet verotusta. 

Verotaakkaa ei haluta lisätä, 
vaikka äskettäisessä kyselyssä pe-
räti 76 prosenttia kansalaisista oli 
huolissaan tai erittäin huolissaan 
eriarvoisuuden kasvusta.

– Ihmiset haluavat ristiriitaisia 
asioita, Hiilamo toteaa.

Eriarvoisuuden kasvusta huo-
lissaan olevat suomalaiset ovat 
törmänneet itse eriarvoisuu-
teen esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa, koulutukseen tai 
työelämään pääsemisessä. Ilmiö 
näyttää olevan laaja.

Uhkaako 
radikalisoituminen?
Tasa-arvo ja hyvinvointivaltio 
syntyivät, koska kaikki väestö-
ryhmät kannattivat sitä. Nyt syr-
jäytyneisyys on kuitenkin lisään-
tynyt. Voivatko syrjäytyneet radi-
kalisoitua ja synnyttää yhteiskun-
nallista liikehdintää?

Hiilamon mielestä laajaa yh-
teiskunnallista liikehdintää ja pe-
rinteisiä mielenilmauksia voitai-
siin nähdä, jos suuret muutokset 
uhkaisivat keskiluokan asemaa. 

Tilanne voisi radikalisoitua myös 
silloin, jos Suomen tilanne tulisi 
entistä surkeammaksi: eurokriisi 
kärjistyisi ja verorahoja lapioitai-
siin kansainvälisille sijoittajille.

Syrjäytynyt väestö ei Hiilamon 
mukaan ole juurikaan Suomessa 
ghettoutumassa omille asuinalu-
eilleen. Vastakkain ovatkin jou-
tumassa isot kaupungit ja pie-
nemmät kunnat, joista jälkim-
mäisillä ei ole kantokykyä rat-
kaista ongelmiaan.

Työllisyys 
on ratkaisu
Eriarvoistuminen estettäisiin 
Hiilamon mukaan työllistymis-
astetta nostamalla eli saamalla 
mahdollisimman moni töihin. 
Kansan kahtiajako johtuu siitä, 
että suuri osa väestöstä on työ-
elämän ulkopuolella.

– Ongelma ei ratkea yksin sosi-
aaliturvalla, Hiilamo huomauttaa.

Huono työllisyysaste ei ole 
Hiilamon mukaan kiveenhakat-
tu. Esimerkiksi Tanskassa työlli-
syysaste on Suomea korkeampi. 
Siellä kunnilla on suurempi vas-

Kurjistaako keventynyt 
verotus hyvinvointia?

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

Ihmisläheistä ja  
luotettavaa palvelua

kaikkiin kodin töihin sisällä
ja ulkona ammattitaidolla.

OULUN SENIORIAPU
Puh. 040 519 7706
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Nyt tarvitaan
elämän kokemusta
sekä ihmisistä välittämistä

Yrittäjyyden tukeminen
tuo hyvinvointia

Turvallinen tulevaisuuden
valinta

Jukka Kolmonen
pastori, yrittäjä
www.jukkakolmonen.net

Oulun vaalipiiri

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät 
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa 
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Minna Zilliacus, puh. 020 754 2361/040 774 7777
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat

Kempeleen seurakunnassa 
on avoinna laajaa yliopistotutkintoa 
edellyttävä

kanttorin virka 
Hakuaika päättyy 29.10.2012 klo 16. 

Laajempi hakuilmoitus on luettavissa Kempeleen seurakunnan  
kotisivuilla osoitteessa www.kempeleenseurakunta.fi/

Paikkoja avoinna

Arvostetun ja palkitun pohjois-
suomalaisen kuvataiteilijan  

PAAVO TOLOSEN (1936-2009) 
kaksi öljyvärityötä. 

Molempien aihe Lapista. RUSKAA  
45 cm x 60 cm ja KESÄ 77 cm x 72 cm. 

Puh: 040-567 7570.

Myytävänä

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Heikki Hiilamo.

Ke la  /  A nn ika S ö d e r b lo m
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Hädässäsi huuda 
avuksesi Herraa…
Suomessa oli valtava nälänhätä 
1600-luvun lopulla. Arviolta lähes 
kolmannes kansasta kuoli. Vielä 
1860-luvulla maatamme kohtasi suuri 
nälänhätä, ja lähes joka kymmenes 
kuoli lyhyessä ajassa. Valitettavasti 
ruuan kalleus aiheuttaa myös nyky-
Suomessa edelleen leipäjonoja.

Kallis hintataso voi estää vähävaraisia hank-
kimasta tarpeeksi monipuolista ravintoa. 
Ruokaa kuitenkin on – ainakin periaat-
teessa – tarpeeksi meille kaikille, mutta ja-

kautuvatko resurssit sittenkään riittävän tasaises-
ti? 

Moni on ollut näkevinään turvaverkon repei-
lyä ja hyvinvointivaltion jäämistä 1990-luvun la-
man myötä historiaan. Köyhyys ja leipäjonot ovat 
tulleet jäädäkseen.

Nälän takia
me näännymme
Todella nälkäisellä ihmisellä edessä on vain katke-
ria päiviä. Ruumis riutuu nopeasti ja aivotoimin-
ta heikkenee. Apatia ja heikkous estävät aloitteel-
lisuutta ja sairaudet leviävät.

Alla oleva rukous kuvaa sitä, että hirveistä 
nälkävuosista oli kulunut vain muutamia vuosia. 
”Me näännymme nälkään.” 

Rukous on niitä varten, jotka vielä jaksavat ru-
koilla. Eräs lause paljastaa rukouksen tekijän va-
rakkuusasteen: ”Me olemme toimineet köyhiä 
vastaan kiittämättömyydellämme…” 

Rukouksen laatijan – rikkaan pappismiehen – 
lompakossa lama ei näkynyt yhtä tuntuvasti kuin 
maantiellä vaeltavilla köyhillä! Ehkäpä sosiaali-
nen kuilu papin ja oikeasti köyhän välillä oli liian 
suuri. Rukous kuitenkin yhdisti heitä.

pEKKA TUOMIKOSKI

Oi Sinä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, joka kaikki kasvit olet luonut ihmisten ja 
eläinten ravinnoksi! Me olemme toimineet köyhiä vastaan kiittämättömyydellämme, 
pröystäilyllämme ja armottomuudellamme – olemme sytyttäneet näin vihasi ja olet 
ottanut meiltä siunauksesi pois niin, että me nälän takia näännymme. 
Ah Herra, Jumalamme! Katso tuskaamme ja hätäämme, kuule heikkojen lastesi vaivainen 
valitus, koko luomakunta kärsii kanssamme. Helpota, oi Herra armossasi tätä kovaa 
rangaistusta, ettemme aivan näänny ja ala epäillä uskoamme. 
Anna kärsivällisyyttä vielä niin kauan kuin vihasi pysyy, anna riittävyyttä ja siunausta 
sille vähälle omaisuudelle ja niukalle ruoalle mitä meillä on. Siunaa jälleen maatamme, 
anna suotuisat ilmat. 
Suo meille armossasi se ruoka ja ravinto, jonka olet luonut ihmisiä varten. Ja kun me 
jälleen sitä saamme, niin suo armosi, että me kiitoksella ja kohtuudella, Sinun mieltäsi 
loukkaamatta sitä nauttisimme, emmekä suhtautuisi kopeasti köyhiin. 
Lahjoita meille myös sielun ruokaa yhdessä jokapäiväisen leipämme kanssa, niin me Sinua 
kiitämme sekä täällä että kerran ikuisesti. Kuule meitä armollisesti Jeesuksen Kristuksen 
tähden, Aamen.

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Rukous kalliin hintatason ja nälänhädän aikana

Sinappia   

Juttelin taannoin erään kolmasluokkalaisen 
tytön kanssa.

Tyttö: ”Minulla liikkuu hammas.”
Minä: ”Aijaa. Käykö teillä aina hammas-

keiju, kun sinulta irtoaa hammas?”
Tyttö katsoo minua, pyöräyttää silmiään ja to-

teaa, ettei hammaskeijuja ole olemassakaan.
Minä: ”Mitä? Ei ole hammaskeijuja? Kohta var-

maan sanot, ettei joulupukkiakaan ole olemassa!”
Tyttö kertoo hyvin tietäväisenä, että kyllä jou-

lupukki on olemassa, mutta se, joka jouluna tuo 
lahjoja, ei ole oikea joulupukki.

Tyttö: ”Se on aina joko iskä, naapuri tai jo-
ku muu sukulainen, yleensä mies. En ole nähnyt 
naista joulupukkina.”

Kysyn, mistä tyttö tietää, ettei kyseessä ole oi-
kea joulupukki.

Tyttö: ”No kun yhtenäkin jouluna setä selit-
ti, että unohti radion töihin. Se aikoi käydä hake-
massa sen, että voitaisiin kuunnella joululauluja. 
Sitten just kun se oli poissa, niin tuli joulupukki, 
joka näytti ihan samalta kuin se setä.”

Mitä tuohon pitäisi sanoa? En ymmärrä las-
ten ajatuksenjuoksua, enkä osaa keskustella hei-
dän kanssaan.

Saman tytön kanssa keskustelin myöhemmin 
uudesta takistani.

Tyttö: ”Sulla on hieno takki.”
Minä: ”Kiitos, minäkin tykkään. Uskalsin vih-

doin ostaa punaisen. Aiemmin olen aina pääty-
nyt mustaan, kun se on niin helppo. Käy kaiken 
kanssa.”

Tyttö katsoo mietteliäänä ja on hetken hiljaa. 
Sitten hän toteaa menevänsä isänsä luo, ja lähtee.

Niin, minä en vain osaa.
Aina kun yritän, puhun liian lapsellisia juttu-

ja, jolloin lapsi pitää minua idioottina. Tai sitten 
puhun liian aikuisia juttuja, jolloin lapsi ei käsitä 
ja pitää minua tylsänä aikuisena.

Juttukeikoilla tulee silloin tällöin vastaan ti-
lanteita, joissa haastateltavana on lapsi. Se vaatii 
kikkailua. Pitäisi kysyä sellaisia kysymyksiä, joi-
hin ei voi vastata ”joo”, ”ei” tai ”ihan kivaa”. Ky-
symykset eivät silti saisi olla liian vaikeasti muo-
toiltuja.

Muistuu mieleen television uutispätkä, jos-
sa toimittaja kyseli pikku-Annilta tämän suosik-
kieläimestä.

Anni: ”Suosikkieläin on pupu.”
Toimittaja: ”Ootsä silittäny pupua?”
Anni: ”E.”
Toimittaja: ”Ootsä käyny kattomassa tuolla 

noita pupuja?”
Anni: ”E.”
Toimittaja: ”Ootsä menossa?”
Anni: ”E.”
Noh, en sentään ole ainoa, jolta lasten kanssa 

kommunikointi ei suju.

KATJA KIISKINEN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Lasten kanssa
juttusilla

Kerjäläispoika Oulujärvellä.
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                      Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Radiopyhäkoulu lähetetään 
valtakunnallisena sunnuntai-
sin kello 8.45. 
Su 7.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö kertoo Rakkauden 
kaksoiskäskystä.
Aluelähetys su 7.10. kello 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla-ohjel-
massa on vieraana ortodoksi-
pappi Mikko Leistola. MS.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa kysellään kuinka 
viides herätysliike sai alkunsa. 
Haastattelussa on Kirkon tutki-
muskeskuksen vt. johtaja Han-
na Salomäki. MP.
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus-ohjelmassa vierailee las-
tentarhanopettaja Mikael Es-
tabrook. MB.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa 
Jouko Lankinen, ja häntä avus-
taa Mari Flink. Saarnan pitää 
Pekka Kinnunen. Kanttorina 
on Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
vieraillaan Laestadius-semi-
naarissa. MP.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi

To 4.10. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa kysel-
lään kuinka viides herätysliike 
sai alkunsa. Haastattelussa on 
Kirkon tutkimuskeskuksen vt.
johtaja Hanna Salomäki. MP.
Pe 5.10. klo 14.40 Päivän valin-
nassa vieraillaan Laestadius-se-
minaarissa. MP
Pe 5.10. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. MS.
Ma 1.10. – ke 3.10. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma. MS
Ke 10.10. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
terveysalan yrittäjä Teija Estab-
rook kertoo kuinka omat pienet 
lapset johdattivat hänet Juma-
lan luokse. MB.
To 11.10. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa sy-
vennytään viidenteen herätys-
liikkeeseen kuuluvan Suomen 
Raamattuopiston historian ja
nykypäivään. MP.

Radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 30.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö kertoo Rakkauden
kaksoiskäskystä. Klo 10 radio-
jumalanpalvelus Raahen kir-
kosta.

www.virtuaalikirkko.fi
To 4.10. kello 10-17.30 ja pe 
5.10. kello 9.15-14.30 Laestadi-
us-seminaari PyhänTuomaan 
kirkosta.
Su 7.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jouko Lankinen, ja hän-
tä avustaa Mari Flink. Saarnan 
pitää Pekka Kinnunen. Kantto-
rina on Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Péter Marosvári.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
To 4.10. 18.50 iltahartauden pi-
tää Kiimingin kirkkoherra
(virkavapaalla) Pauli Niemelä.
Ke 10.10. klo 18.50 iltahartau-
den pitää pastori Stiven Naatus 
Tuiran seurakunnasta.

www.kempeleen-
seurakunta.fi. 
Su 7.10. klo 10 Messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, saarna Väi-
nö Simojoki, avustaa Jaakko 
Tuisku, diakoni Arto Pisilä, 
kanttori Tarja Sakko. Uuden 
heräyksen seurat kirkossa ju-
malanpalveluksen jälkeen, pu-
hujana Niilo Karjalainen.

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta,

ehdota juttuaiheita, 
katso kuvia ja videoita:

www.facebook.com/rauhantervehdys
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Muhoksen seurakuntata-
lon saliin on kokoon-
tunut kolme perhettä. 
Sekä lapset että aikui-

set istuvat keittiömyssyt päässä 
kuuntelemassa, kun Pohjois-Poh-
janmaan Marttojen Marja-Leena 
Pirkola selostaa, millaisia ruokia 
tänään valmistetaan. Alkamassa 
on pikkulapsiperheiden kokkaus-
kurssin toinen kerta.

6-vuotias Perttu ilmoittaa 
reippaasti valmistaneensa koto-
na äidin kanssa jauhelihaa, ku-
ten edellisellä kokkauskerralla oli 
opetettu. 8-vuotias Miikka puo-
lestaan on harjoitellut rieskan lei-
pomista.

Tällä kerralla valmistetaan kir-
jolohta ja kasviksia, veneperunoi-
ta, salaattia, hapanleipää ja jälki-
ruoaksi uuniomenoita sekä kane-
likierrepullaa. 

Kaikille riittää tekemistä, ja 
tehtävienjaon jälkeen ryhdytään 
toimeen.

ty kurssi on perheille ilmainen. 
Hanke on saanut vuoden 2010 
Yhteisvastuukeräyksen varoja.

– Mukaan olisi mahtunut neljä 
tai viisi perhettä, mutta vain kol-
me perhettä ilmoittautui, sanoo 
Muhoksen seurakunnan diakoni 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.

Keittiössä käy jo nyt melkoi-
nen vilinä.

– Kolme on ihan hyvä, niin eh-
dimme ohjata kaikkia riittävästi, 
toteaa sosionomi-diakoniharjoit-
telija Reija Ukkola.

Kaisto-Vanhamäki kertoo, että 
Martat ottivat itse yhteyttä seura-
kuntaan ja kysyivät kiinnostusta 
tällaiselle kurssille.

– Tämä on todella hyvää yh-
teistyötä. Lapsetkin ovat todel-
la innoissaan, kun pääsevät itse 
tekemään aikuisten opastaessa, 
Kaisto-Vanhamäki hymyilee.

Kurssista hyötyä
itsenäistyville nuorille
Ensimmäisellä kerralla kaikkiin 
koteihin annettiin Penninvenyt-
täjän keittokirja, jonka ohjeita 
kurssilla käytetään. Kolmannel-
la, eli viimeisellä, kerralla perheet 
saavat mukaansa myös 50 eu-
ron arvoisen ruokakassin. Kurs-
sin materiaalikustannuksista vas-
taa Marttojen Kotirumba rullaan 
-hanke. Seurakunnan tehtäväksi 

jäi ainoastaan osallistujien hank-
kiminen.

Yhteistyö Marttojen kanssa on 
seurakunnalle jo ennestään tut-
tua, sillä Martat ovat pitäneet lei-
vontakursseja perheilloissa.

Kaisto-Vanhamäki toivoo, et-
tä yhteistyötä voidaan tehdä jat-
kossakin.

– Nuorille opiskelijoille, jotka 
ovat vasta muuttaneet omilleen, 
tällaiset kokkauskurssit voisivat 
olla hyödyllisiä, Kaisto-Vanha-
mäki pohtii.

KATJA KIISKINEN

Ensin Marttojen Marja-Leena 
Pirkola näyttää, kuinka kalaa kä-
sitellään. Lapsetkin saavat kokeil-
la, miten ruodot nypitään pois.

Myös jätteiden lajittelu tulee 
tutuksi, kun salaattia tehdessä 
purjosta pois leikatut huonot osat 
löytävät paikkansa biojäteastiasta.

pientä ryhmää
helpompi ohjata
Marttojen Kotirumba rullaamaan  
-hankkeen puitteissa järjestet-

Lapsetkin ovat 
todella innoissaan, 
kun pääsevät itse 
tekemään aikuisten 
opastaessa.

 Hanna Kaisto-Vanhamäki

Ku va t :  J aan i  f ö h r

Mitä useampi kokki,
sen parempisoppa

Kirsi, Miikka ja Perttu opettelevat kalan ruotimista Marja-Leena Pirkolan näyttäessä esimerkkiä.

Perttu pääsi valmistamaan salattia. Iiris leipoi pullaa yhdessä mummunsa 
kanssa.
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2. Moos. 20: 1-17
Niin Jumala puhui kaiken tämän:
    »Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka 
johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.
    Sinulla ei saa olla muita jumalia.
    Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan 
jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä 
taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan 
päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, 
Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. 
Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä 
panen lapset vastaamaan isiensä pahoista 
teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 
Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni 
niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja 
noudattavat minun käskyjäni.
    Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, 
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka 
käyttää väärin hänen nimeään.
    Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä 
tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 
seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, 
sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et 
sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi 
eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään 
muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä 
kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan 
ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta 
seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi 
Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
    Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää 
kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun 
Jumalasi, sinulle antaa.
    Älä tapa.
    Älä tee aviorikosta.
    Älä varasta.
    Älä todista valheellisesti toista ihmistä 
vastaan.
    Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele 
hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä 
hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä 
mitään, mikä on hänen.»

Joh. 13: 31-35
Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt 
Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala 
on kirkastunut hänessä. Ja kun Jumala on 
hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään 
kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen aivan 
pian. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen 
teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, 
mutta minä sanon nyt teille saman, minkä 
sanoin juutalaisille: minne minä menen, 
sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden 
käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä 
olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen 
toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun 
opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.»

Tämän viikon evankeliumikatkelmassa Jeesus toteaa seuraajilleen: ”Minä annan teille 
uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa 
tekin toinen toistanne”. 

Kristittyjen tuntomerkki on rakkaus. Rakkauden pitäisi synnyttää rakkautta, rakkautta 
lähimmäiseen.  Miten vaikea tuota käskyä onkaan välillä noudattaa! Kuinka voin rakastaa 
isää, joka hylkää perheensä. Miten voin rakastaa setää, joka juo itsensä hengiltä. 

Joskus tuntuu oikealta todeta muusikko Ismo Alangon sanoin: ”Rakkaus on ruma 
sana.” 

Jumalan kymmenen käskyä voidaan jakaa kahteen osaan. Käskyt yhdestä kolmanteen 
puhuvat suhteesta Jumalaan ja käskyt neljännestä kymmeneen suhteesta lähimmäiseen. 
Jeesuksen opetukset voidaan tiivistää kahteen ydinkohtaan, ensimmäinen on rakkauden 
kaksoiskäsky: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Toinen on 
kultainen sääntö: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. 

Martti Luther opetti aikanaan kunnian ja ristin teologiasta.  Näiden taakse kätkeytyy 
Lutherin käsitys kahdesta rakkaudesta: kunnian teologia perustuu ihmisen rakkauteen, 
ristin teologia taas Jumalan rakkauteen. 

Ristin teologian ydinajatuksiin kuuluu, että Jumala on aina kätketty vastakohtaansa. 
Hänen jumaluutensa on kätketty ihmisyyteen, taivas helvettiin, elämä kuolemaan, voima 
heikkouteen.

Risti kertoo jotain kantajastaan, se ei ole vain pelkkä kaunis koru kaulalla. 
Apostoli Paavali kirjoittaa Raamatussa: ”Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, 

jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima”.  
Risti julistaa meille rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia ihmisiä kohtaan. 

Jumala ei näe meitä heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee 
meidät rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaan: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poi-
kansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 

Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan eriskummallista. Miten joku 
voi rakastaa minua näin paljon? 

Rakkauteen luottaminen on vaikeaa. Se on minun läksyni, se on meidän läksymme.

JUHA vÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakuntapastori

Sanan aika
Sunnuntai 07.10.2012
Psalmi: Ps. 119: 1-8
1. lukukappale: 2. Moos. 20:1-17
2. lukukappale: Room. 10:1-13
Evankeliumi: Joh. 13:31-35
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–Karhua! Kaksivuo-
tiaan Iinan ääni kajahtaa autossa. 

Iina ja isä, Tomi Hurskainen 
ovat menossa Kuusamon suurpe-
tokeskukseen tutustumaan kar-
huihin, ilveksiin ja kettuihin.

Oululaisen kolmihenkisen 
perheen viikonloppumatka Kuu-
samoon on täydessä käynnis-
sä. Johanna-äiti on poimimassa 
luonnon antimia, ja Tomi viettää 
Iinan kanssa aikaa kahdestaan. 
Suurpetokeskuksessa pääsee tu-
tustumaan luonnon eläimiin lä-
hietäisyydeltä. Lipunoston jäl-
keen tutustumiskierros voi alkaa. 

– Matkaan! Iina komentaa.

Yrittäjän arki 
Tomi työskentelee yksityisyrittä-
jänä pelialan yrityksessä. Kiirei-
tä on, niin kuin monella muul-
lakin yrittäjällä. Tomi ja Johan-
na ovat molemmat työssäkäy-
viä vanhempia. Vaikka Väestö-
liiton vuoden 2011 Perhebaro-
metrin mukaan kiireen kokemi-
nen alle kouluikäisten lasten van-
hemmilla on vähentynyt tasaises-
ti 2000-luvulla, jatkuvasti sitä ko-
kee silti noin 30 prosenttia iseis-
tä. Äitien kiireet ovat vähenty-
neet kymmenessä vuodessa hie-
man enemmän. 

– Perustoimenkuvassa pyrki-
mys olisi pitää normaali viikko-

tuntimäärä, mutta esimerkik-
si viimeisen puolen vuoden ai-
kana on ollut viikossa vähintään 
kolme päivää, jolloin työaika on 
noin 10–12 tuntia päivässä. Nel-
jänkymmenen tunnin viikkotyö-
määrä olisi nykyaikana sellainen 
”tavoiteltava tila”, Tomi naurah-
taa.

Normaali työviikko on nyky-
ään paljon harvinaisempi käsi-
te kuin 1980-luvulla. Työajat se-
kä lyhenevät että pitenevät. Mie-
hillä entistä yleisempää on pitkä, 
yli 40-tuntinen työviikko. Nyky-
ään kolmasosa yrittäjäisistä pais-
kii yli 45-tuntista viikkoa. 

– Viikonloppuisin joutuu kii-
reisinä aikoina käymään vähin-
tään toisena päivänä tekemässä 
puolikkaan päivän. 

Aikaa 
Iinalle
Tomi ei koe, että työtunnit vievät 
aikaa pois lapselta. Näin on myös 
tilastoissa: eniten aikaa lasten 
kanssa viettävät normaalia 37–40 
tunnin työviikkoa tekevät isät, yli 
40-tuntista vähiten. Tämän jäl-
keen lasten kanssa vietetty aika ei 
kuitenkaan vähene, vaikka työ-
tunnit lisääntyvätkin. 

– Välillä tietenkin tiettyinä 
päivinä on sellaista, että esimer-
kiksi kotona ollessa on jokin säh-
köposti odottamassa lähettämis-

tä, yritän kirjoittaa ja Iina mekka-
loi ja sabotoi ja sähköposti menee 
löpinöiksi. Ei se ihan aina särö-
töntä ole, Tomi hörähtää ja lisää: 

– Kyllähän se on selvä, että vä-
lillä on hankalaa, mutta ei niin 
radikaalisti, että se olisi vaikutta-
nut esimerkiksi päätöksentekoon 
tai vastaavaan.

Aikaa perheelle ja lapselle ku-
rotaan kiinni kiireistenkin aiko-
jen keskellä. Yksityisyrittäjänä 
jotkin asiat myös helpottavat lap-
senhoidon kanssa. 

– Yksi syy yksityisyrittäjyyteen 
oli myös se, että on itsensä pomo. 
Jos tulee ”force majeure” eli pak-
kotilanne Iinan kanssa, ei tarvitse 
kysellä keneltäkään. Vapaapäiviä 
voi pitää silloin kun haluaa, jos se 
on suinkin mahdollista. Onneksi 
Iina on ollut terve lapsi, Tomi to-
teaa huojentuneena. 

– Ei laiteta sormia ketun ai-
tauksen sisäpuolelle, kettu voi 
luulla niitä nakeiksi, suurpeto-
keskuksen työntekijä Miia Oika-
rainen varoittaa. 

– Nakkia! Toistaa Iina.
Tomi pitää huolen, ettei Iina 

hiivi liian lähelle aitausta.

Tekemistä 
ja touhuamista
– Katso Iina, tulee iso karhu, Tomi 
osoittaa sormella Juuso-karhua. 

– Baloo, vastaa Iina. 

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Suurpedoillekin voi nauraa isän vieressä.

Isä, 
tytär, 

perhe, 
työ
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Karhut ovat jo tuttuja piir-
retyistä, mutta nyt ollaan parin 
metrin päässä oikeasta metsän 
pedosta. 

– Juuso on Euroopan suurin 
ja laiskin karhu, kertoo Miia Oi-
karainen Juuson vain makoilles-
sa paikallaan. Katsojia naurattaa.

Karhuja katsellessa on innos-
tus molemminpuolista. Yhteistä 
aikaa vietetään kyllä, mutta kah-
denkeskiset reissut ovat harvi-
naisempia. Iinan kanssa käydään 
ulkoilemassa, mökillä ja kyläile-
mässä.

Iinan kanssa oleminen on To-
mille todellista työstä irtautu-
mista. Viikonloput lapsen kans-
sa kahdestaan palauttavat siteitä, 
jotka saattavat heiketä kovien työ-
viikkojen aikana. 

– Joskus Johanna on viikon-
lopun pois ja itse saattaa olla ai-
ka kuitti. Silloin tulee äkkiä tur-
hautunut olo ja senkin takia on 
hyvä lähteä Iinan kanssa johon-
kin, tekemään jotain. Kun on 
lapsen kanssa tekemisissä koko 
päivän kaaren, jakamattoman 
huomion antaen, sitä huomaa 
paljon enemmän asioita ja ny-
ansseja.

Tomin sanoin ”perushommat, 
leikkiminen ja sekoilu” täyttävät 
tunnit töistä paluun ja nukku-
maanmenon välillä. Lukeminen 
ja leikkiminen vievät isien lasten 

kanssa vietetystä ajasta noin kol-
masosan.

Isä 
ja äiti
Lasten kanssa lukemiseen ja leik-
kimiseen meneekin suomalais-
ten alle kouluikäisten lasten van-
hemmilla yhtä paljon aikaa. Su-
kupuolten työnjako lasten hoidos-
sa on tasaantunut kahdessakym-
menessä vuodessa, mutta naiset 
vievät tilastojen mukaan niukan 
voiton lapseen käytetyssä yhteis-
ajassa. 

– Tuntuu luontevammalta ol-
la vapaa-aikana yhdessä perheen 
kanssa. Jonkin verran pyritään 
kuitenkin tekemään sitä, että Jo-
hanna puuhailee omiaan ja me 
mennään Iinan kanssa vaikka 
puistoon. Ja toisinpäin. ”Ommaa 
aikaa”, vaikka työt ovatkin koko 
ajan lähellä, Tomi kertoo.

Varsinkin pienten lasten isät 
ovat lisänneet osallistumistaan 
lastenhoitoon. Kymmenen vuot-
ta sitten isien keskimääräinen las-
tenhoitoaika vuorokaudessa oli 
50 minuuttia. Nykyään luku on 
80 minuuttia.

Vanhan Aleksi-ilveksen kaihi-
set silmät kiinnostavat. Ilvestä 
katsellessa tulee Iinalle jo nälkä, ja 
eväitä syödään eläintä katsellen. 

– Ilvekset kunnioittavat van-
hempia. Poluilla kulkevat ilvek-

set väistävät vanhempaansa, Oi-
karainen kertoo.

Mummot 
ja papat
Tomi ja Johanna ovat onnellises-
sa asemassa, koska molempien 
omat vanhemmat auttavat lap-
sen hoidossa. Molempien käydes-
sä töissä ei tarvitse aina rakentaa 
minuuttiaikatauluja. Vaikka Ii-
na lähteekin tutustumaan päivä-
kodin maailmaan ja ”hakemaan 
kosketusta muihin mukuloihin”, 
on isovanhempien apu helpotta-
nut ajankäyttöä. 

– Ei tietenkään heillekään voi 
viedä ja tuoda lasta miten sattuu, 
mutta selkeästi se helpottaa aika-
taulujen kanssa. Mummoloissa on 
myös se hyvä puoli, että ei ole huo-
miosta puute, Tomi naurahtaa.

Pääosin suomalaisten alle kou-
luikäiset lapset ovat kunnallises-
sa päiväkodissa. Alle kymmenen 
prosenttia lapsista on isovanhem-
milla tai muilla sukulaisilla hoi-
dossa. Satunnaisissa lastenhoi-
totarpeissa ongelmat ratkaistaan 
liki puolessa tapauksista isovan-
hempien avulla.

Hyvät ja 
huonot rutiinit 
– Joskus on hyvä lähteä Iinan 
kanssa kotoa johonkin ihan muu-
alle. Muuten tulee juututtua ikään 

kuin samaan kuvioon. Kotona on 
välillä ajatus puoliksi muualla ja 
työt ovat melko lähellä. Arki on 
joskus sellaista ympäripyöreää 
touhuamista, Tomi toteaa.

Vaikka ylitöitä tehdään, on 
perheellä selkeät rutiinit. Ylityöt 
pyritään nekin tekemään tietty-
nä aikana niin, että ajankäyttö ei 
ole turhan repaleista. 

– Kuitenkin, jos pystyy pitä-
mään tietynlaisen selkeän ryt-
min, pystyy maksimoimaan yh-
dessäoloajan. Oma työaika, Jo-
hannan työaika ja Iinan uniryt-
mit määrittävät ajankäyttöä, To-
mi summaa.

Suomalaisille perheille vapaa-
aikaa on viime vuosikymmeninä 
tullut lisää, mutta isät ja äidit eivät 
ole siitä pahemmin päässeet naut-
timaan. Lastenhoitoon ja kotitöi-
hin käytetty aika on suurin lapsi-
perheen vapaa-ajan viejä. 

– Tuossa on meillä myös isä ja 
tytär, Vyöti ja Nätti, kertoo Oi-
karainen. ”Isikarhu” ja ”äitikar-
hu” lisätään kasvavaan sanava-
rastoon.

Reetta-karhun nukkuminen 
naurattaa Iinaa. 

– Heräsi, huudahtaa Iina, kun 
Reetta kömpii pystyasentoon. 

Tulevaisuus 
– Sellainen voisi olla mukavaa, 
kun pahin työtilanne rauhoit-

tuu, että voisi ottaa keskeltä viik-
koa päivän silloin tällöin vapaak-
si. Iina ei menisikään hoitoon ja 
vietettäisiin sellainen oma päi-
vä. Rikkoisi ikään kuin vähän si-
tä perusrullausta. Mahdollisuus 
on kuitenkin olemassa. Viikon-
loput ovat toki mukavimpia, kun 
on mahdollisuus perheenä irtau-
tua kotikuvioista.

Tomi tiedostaa, että kaksivuo-
tiaan kanssa yhdessä olemisel-
la luodaan pohjaa tulevalle van-
hemmuudelle, jossa vanhemmat 
eivät näyttele niin suurta roo-
lia koulunkäynnin, harrastusten 
ja kavereiden tullessa kuvioihin 
mukaan. 

– Voisi ajatella, että paras aika 
kasvattaa sitä keskinäistä juttua 
on nimenomaan nyt.

RIKU SEILONEN

Lähteet: Paajanen, P. 2007. 
Perhebarometri 2007: Mikä on minun 
perheeni? Suomalaisten käsityksiä 
perheestä vuosilta 1997 ja 2007. 
Helsinki: Väestöliitto.
Miettinen, A. ja Rotkirch, A. 2011. 
Perhebarometri 2011: Yhteistä aikaa 
etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 
2000-luvulla. Helsinki: 
VL-markkinointi.

Kymmenen vuotta sitten 
isien keskimääräinen 
lastenhoitoaika 
vuorokaudessa oli 50 
minuuttia. Nykyään luku 
on 80 minuuttia.

Karhun herkkuhetki Miia Oikaraisen tarjoamana.

Isä ja tytär tarkkaavaisena.
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Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 10 kirkossa. Saarnaa 
hiippakunnan lähetyssihtee-
ri Matti Laurila, toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. Kirk-
kopyhäkoulu saarnan aikana.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarnaa 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava.  Kesä I- ja II-
rippikouluryhmät osallistu-
vat jumalanpalvelukseen.       

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Taru Pisto. 
Perhemessu su 7.10. klo 17 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pis-
to, Susanna Kairamo, Inke-
ri Santaniemi ja musiikkiker-
holaiset.

Siikalatva
PuLkkiLa
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen al-
kaa Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoherranvaali.

Rukous
Rakas taivaallinen Isä,

sinä olet antanut meille pyhät käskysi

elämän omaksi laiksi.

Ilman apuasi emme kuitenkaan

taivu tahtoosi

eikä meistä ole täyttämään rakkautesi lakia.

Pyydämme Pyhää Henkeäsi oppaaksi,

että rakastaisimme sinua yli kaiken

ja löytäisimme tien lähimmäisen luo.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 4.–11.10.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 7.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Saarna Pek-
ka Kinnunen, liturgia Jou-
ko Lankinen ja avustaa Mari 
Flink. Kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Tuomiokirkkokuoro.  
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 7.10. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttorina 
Péter Marosvári.
Messu su 7.10. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Lasse Marjokorpi. Py-
häkoulu.

karjasillan seurakunta
Messu su 7.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, saarna rovasti Niilo 
Rauhala, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Juha Soran-
ta. Kahvitarjoilu.
Varikkomessu su 7.10. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi.
Messu su 7.10. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
tavat Maija Konttinen, Juha 
Vähäkangas ja Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Vanhusten kirkkopyhä. Mes-
sun jälkeen yhteinen kirkko-
kahvitarjoilu.
Messu su 7.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Riitta 
Piippo. 

 
Tuiran seurakunta
Messu su 7.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Jukka Kol-
monen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 7.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Ant-
ti Leinonen, kanttori Tommi 
Hekkala. Oulun OPKO:n kirk-
kopyhä.
Messu su 7.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Paula 
Kyllönen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kirkkokahvit. Isoset 
osallistuvat messuun suoraan 
isoskoulutusleiriltä ja laula-
vat ehtoollisen aikana.
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara.
Iltamessu su 7.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messussa käytössä alkoholi-
ton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 10.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 7.10. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Pauli Nieme-
lä, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Gaudiate-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 12 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Kirkkokahvit.

YLI-II
Messu su 7.10. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Vanhusten kirk-
kopyhä.

YLIKIIMINKI
Messu su 7.10. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Haukipudas
Messu su 7.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jari Flink, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä, Martinniemen päivä-
kerholaiset laulavat. Kirkko-
kahvit.  

kempele
Messu su 7.10. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, saar-
na Väinö Simojoki, avustaa 
Jaakko Tuisku, diakoni Ar-
to Pisilä, kanttori Tarja Sak-
ko. Uuden heräyksen seurat 
kirkossa jumalanpalveluksen 
jälkeen, puhujana Niilo Kar-
jalainen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

kiiminki
Muistisairaan messu su 7.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaja Seija 
Lomma, kanttori Jarkko Met-
sänheimo. Musiikissa avustaa 
eläkeläisten kuoro, johtajana 
Tuomo Nikkola. Kirkkokulje-
tus, kuljetuspyynnöt kirkko-
herranvirastoon, p. 040 5844 
406 pe 5.10. klo 12 mennessä.
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 13 Alakylän koulul-
la. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
avustaa Ulla Nyyssönen, 
kanttori Mika Kotkaranta. 
Rippikoulusunnuntai.

PyHänTä
Vanhustenviikon jumalan-
palvelus to 11.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kanttori-
na Veijo Kinnunen. Siikalat-
van seurakunnan diakonissat 
avustavat jumalanpalveluk-
sessa. Ruokailu ja juhla seu-
rakuntatalossa.

Tyrnävä
Messu su 7.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Pekka Sip-
pola, kanttori Heikki Lumi-
aho.
Messu su 7.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho.

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
4.10. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Laitoshartaus to 4.10. klo 
14, Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Jonna Piirai-
nen.
Ompeluseurat to 4.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Laitoshartaus pe 5.10. klo 
14, Intiön hoivakoti. Jonna 
Piirainen.
Sana elää pe 5.10. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 6.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Laitoshartaus ti 9.10. klo 14, 
Veljeskoti. Mari Flink.
Raamattupiiri ti 9.10. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 9.10. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Mari Flink.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ti 9.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Keijo Nissilä, Mat-
ti Närhi.
Laitoshartaus ke 10.10. klo 
14, Hollihaan palvelukoti, 
Kiilankatu 9. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri ke 10.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 10.10. 
klo 18, Vanha pappila. Vesa 
Äärelä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
10.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
11.10. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Laitoshartaus to 11.10. klo 
14, Sara Wacklin -koti, Kou-
lukatu 4. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri to 11.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jorma Kiviranta.

karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 4.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 4.10. klo 18–20, Kastellin 
kirkon pappila. Kokoonnum-
me joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 5.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 9.10. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
10.10. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 11.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 11.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 4.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Luemme Raamattua ke 
10.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Joka toinen viikko. Lisätieto-
ja Erkki Vuoristo, p. 050 3588 
447.
Raamattupiiri to 11.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
17.10. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Hintan sunnuntai-iltapäivä 
su 7.10. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Me uskomme yh-
teen Jumalaan – Nikean us-
kontunnustus tutuksi. Alus-
tus Ilkka Mäkinen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 9.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virret rakkauden sanan tulk-
keina, Esko Laukkanen.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu ti 9.10. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria ke 10.10. 
klo 11–12.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vapaaehtoisten 
valmistamaa kotiruokaa, ate-
rian hinta kaksi euroa.

karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Alueen asukkaille torstai-
sin ilmainen, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala, jo-
ka sisältää puuroa ja leipää 
lisukkeineen sekä kahvia ja 
teetä. Olet lämpimästi ter-
vetullut!
Raitin remmi ma 8.10. klo 13, 
Maikkulan kappeli.
Diakoniapiiri ma 8.10. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
9.10. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-

käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Eläkeinfoseminaari la 6.10. 
klo 10–14, Kirkkotorin koulu-
tuskeskus. Tarkoitettu eläk-
keelle jääville uuteen elä-
mänvaiheeseen. Aiheena on 
hyvinvointi ja vapaaehtoi-
suus. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen, p. 040 5747 
092.
Juttutupa ma 8.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutuvassa viikko alkaa 
aamuhartauden ja aamupa-
lan merkeissä. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 8.10. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 8.10. klo 13–
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 18.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 25.10. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Mukana kappalai-
nen Pasi Kurikka ja diakoni 
Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Diakonian aamu ma 8.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

YLIKIIMINKI
Puuropäivä ma 8.10. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perheker-
holaisille ja muille halukkail-
le. Tervetuloa!

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
LIIKuNTAVAMMAISET
Liikuntavammaisten kerho 
pe 5.10. klo 13–14.30, Hintan 
seurakuntatalo. Kerhossa 
mukana Sirpa ja Anna-Maija.

KEHITYSVAMMAISET
Adventtikirkko pe 5.10. klo 
13.15, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali.
Porinapiiri ti 9.10. klo 13.15–
14.15, Heinäpään seurakun-
tatalo. Eläkkeellä olevien ke-
hitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 9.10. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille kehitysvammai-
sille.
Perhepiiri to 11.10. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.

KuuLOVAMMAISET
Viikkomessu to 4.10. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

Viittomakielinen vanhus-
tenviikon juhla pe 12.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 17.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 11.10. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, 
Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan 
elämää pintaa syvemmältä. 
Kahvitarjoilu. Opasystävä on 
vastassa pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Vanhusten viikon juhla pe 
12.10. klo 13–15, Saalastinsa-
li, yliopisto. Ks. ilmoitus s. 17.
Retki Haaparantaan ke 14.11. 
PPN:ry:n ja seurakunnan jär-
jestämä retkipäivä Ikeaan, 
jonka yhteydessä myös run-
saasti muita kauppoja. Ruo-
kailut ja kahvittelut omakus-
tanteisesti. Lähtö linja-au-
toaseman tilausajolaiturista 
klo 9 ja paluu samaan paik-

kaan n. klo 17. Ilmoittaudu 
1.11. mennessä, p. (08) 3115 
653 tai yhdistys@ppnry.net. 
Huom. erillistä retkikirjettä 
ei lähetetä.

PÄIHDETYö
Aamukahvihetki pe 5.10. klo 
9–10, Diakoniset erityispalve-
lut. Tule aamupalalle. Tarjo-
amme päivän sanan ja muka-
van seuran lisäksi kahvia/ tee-
tä, sämpylää, jogurttia, tuo-
remehua, hedelmiä. Lisätie-
toja diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 5.10. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 8.10. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 

uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isokadun puolelta.
Ruumiillinen rukous pe 5.10. 
klo 12, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. Satu Saarinen.
Pyörien syyshuolto 8.–10.10. 
ja 12.10. klo 10–14, Siipi – lä-
hetyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48 B. Lue. juttu s. 16. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri to 
4.10. klo 14, Vanha pappila. 
Katariina Pitkänen.
Lähetys- ja raamattupiiri to 
11.10. klo 14, Vanha pappila. 
Pasi Kurikka.

enot Oulussa 4.–11.10.2012M

Oulugospelin lipunmyynti 
käynnissä

Oulugospel kutsuu musiikinys-
täviä kirkkoihin ja kaupungin-
teatteriin marraskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Suo-

men vanhimman gospeltapahtuman 
lipunmyynti on alkanut, ja paikkansa 
voi varata ennakkoon nettiosoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Avajaispäivänä perjantaina 2.11. 
kello 18 Karjasillan kirkossa kuullaan 
Hencca & Bigbandin, Jouko Mäki-Lo-
hiluoman ja Teppo Nuorvan musi-
sointia.

Lisäksi perjantai-iltana kello 21 
Oulun tuomiokirkossa vietetään gos-
pelmessua, johon voi osallistua myös 
verkossa osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi. Chat eli verkkojuttelumah-
dollisuus on avoinna koko lähetyksen 
ajan.

Oulun kaupunginteatterin isolle 
näyttämölle nousevat lauantaina kel-
lo 12 Idän ihmeet ja Tommi Kalenius 
bändeineen. Illalla kello 19 vuorossa 
on SM-Gospelin tämän vuoden voitta-
ja folkyhtye Great Wide North ja kita-
rarockia revittelevä bass̀ n Helen. 

Sunnuntaina kello 12 Oulugospelin 
päättävät pop-yhtye Villava sekä duo 
Jaakko Löytty ja Mika Nuorva.

Oulun kaupunginteatterin Majakat 
tarjoavat pyhäinpäivänä kaikille avoi-
mia kohtaamisen ja yhteisen tekemi-
sen paikkoja. Lauantai-illan ilmais-
konsertissa kello 22 Pyhän Luukkaan 
kappelissa esiintyvät Ilu Kalliokoski ja 
Tiro Rohkimainen.

Lisätiedot sekä linkki tapahtuman 
Facebook-ryhmään löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.
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Pyörät ja pyöräilijät 
syyshuoltoon

Ensi viikolla Lähetyksen puoti ja paja Siives-
sä huolletaan polkupyöriä. Samalla voi istah-
taa kahville hyvässä seurassa ja tutustua Sii-
ven puodin kirpputorin ja käsityömyymälän 

tarjontaan.
Pyöränhuoltoa on tarjolla ensi viikolla maanan-

taista keskiviikkoon 8.–10.10. ja perjantaina 12.10. 
kello 10–14 Oulun seurakuntien Siivessä, osoittees-
sa Nokelantie 48 B.

Vaihteettomaan pyörään pikahuolto maksaa 10 
euroa ja vaihdepyörän 15 euroa. Pikahuollossa pyö-
rien ruuvit kiristetään, ketjut puhdistetaan ja ras-
vataan, jarrut säädetään ja renkaat pumpataan täy-
teen. Muut korjaustyöt tehdään hinnaston mukaan. 
Asiakas hankkii tarvittavat varaosat, ja ne kannat-
taa mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan jo pyö-
rää tuodessa.

Kunkin korjauspäivän aamuna otetaan vastaan 
sen verran pyöriä kuin niitä päivän aikana ehditään 
huoltaa. Säilytystilojen puutteen vuoksi ei voida ot-
taa enempää pyöriä vastaan.

Pyöriä huoltaa kokenut vapaaehtoistyöntekijä. 
Tuotto menee Oulun seurakuntien lähetystyöhön.

enot Oulussa 4.–11.10.2012M
karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
tiistaisin klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 9.10. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai itselle. 
Opetellaan yhdessä uusia tai-
toja tai kerrataan vanhoja. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
8.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 8.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ke 10.10. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Vieraana lähetystyön koor-
dinaattori Ulla Mäkinen. Ar-
vontaa ja vapaaehtoinen 
kahvimaksu lähetykselle.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
11.10. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs.

YLIKIIMINKI
Piispankamarin elomyyjäi-
set pe 5.10. klo 11–13, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. il-
moitus s. 17.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

karjasillan seurakunta
Luontopyhis su 7.10. klo 15, 
Liminganlahden luontokes-
kus. Menemme omilla kyy-
deillä. Emme kokoonnu Läm-
sänjärvellä. Tervetuloa tutus-
tumaan lintuihin, syömään 
eväitä ja paistamaan mak-
karaa. Ilmainen lintunäytte-
ly. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen: Mari Jääskeläinen, p. 
040 5747 109.

Tuiran seurakunta
Rajakylän seurakuntakodin 
toiminnan aloitus on viiväs-
tynyt. Perhekerho aloittaa 
toimintansa 10.10. klo 9.30–
11 ja perheiden taidepyhä-
koulu 4.10. klo 10–11.30.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
10.10. klo 15–17, Elohuone. 
Piipahda tai viivähdä rupat-
telemaan kuulumisia tai is-
tahtamaan hetki teekuppo-
selle ja pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
10.10. klo 18–21, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 18.

karjasillan seurakunta
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 10.10. klo 18–20.30, Py-

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti.
Tarinatupa ke 10.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.10. klo 
13.30, Karjasillan kirkko.
Vanhusten kirkkopyhä su 
7.10. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 17.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Vierailemme 
Tuiran kirkon eläkeläisten 
kerhossa.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Pyhän 
Tuomaan kerholaiset vierai-
levat Keski-Tuiran kerhossa.
Sukupolvien messu su 7.10. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 17.
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus. 
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 11.10. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Huonesuon seurakuntaker-
ho to 4.10., Huonesuon seu-
rakuntakoti. Menemme omin 
kyydein vierailulle Myllyojan 
eläkeläiskerhoon klo 13.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 14, Metsolan Hovi.
Porinapiiri ma 8.10. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-

takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 8.10. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 

yLi-ii
Torstaikerho to 11.10. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLikiiMinki
Laulukerho to 11.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua , soit-
toa chimes-soittimilla ja muu-
ta musiikkiin liittyvää toimin-
taa. Tervetuloa!

Leirit ja retket
Katso kooste s. 17.

kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset maanantaisin 
klo 18 Kaukovainion kappe-
lissa.
Puutyökerho ma 8.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
9.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kirkon kellaritiloi-
hin.

Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkkokuoro ti 9.10. 
klo 14, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.

Psalmikvartetti ti 9.10. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja Heikki Jämsä, p. 040 5747 
089.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro, 
isojen ryhmä ke 10.10. klo 
16.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tarkoitettu 12–17-v. ty-
töille ja pojille. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–3-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, pienten ryhmä ke 10.10. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tarkoitettu 7–12-v. tytöil-
le ja pojille. Perehdytään lau-
lamisen perusteisiin ja kuoro-
laulun saloihin. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–2-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 9.10. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Neulansilmä to 11.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-

hän Andreaan kirkko. Ks. il-
moitus s. 18.
Karjasillan seurakunnan toi-
sen vuoden isoskoulutus to 
11.10. klo 17.30–19, Karjasil-
lan kirkko. Jatkokoulutus en-
simmäisen vuoden koulutuk-
sen suorittaneille. Ilmoittau-
du mukaan laittamalla nime-
si, osoitteesi, s-postiosoittee-
si ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen viikko torstaisin.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
tenilta to 4.10. klo 18, Tuiran 
kirkko ja nuorisotila. Nuor-
tenillat ovat kaikille nuorille 
tarkoitettuja teemallisia ilto-
ja, joissa hiljentymistä vart-
tikirkossa, teemallista ohjel-
maa nuorisotilassa ja pientä 
purtavaa. 4.10. illan aiheena: 
Vesileima. Lisätietoa nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putila, ans-
si.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isoskou-
lutusleirit syksy I pe 5.–7.10. ja 
syksy II 12.–14.10.,  Rokuan lei-
rikeskus. Hei sinä uusi isonen! 
Valitse näistä se ajankohta, 
joka sinulle sopii paremmin ja 
ilmoittaudu mukaan! Lisätie-
toja Ninalta, p. 040 5245 944, 
nina.peltola@evl.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 10.10. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ter-
hi-Liisa Sutiselta, p. 040 7245 
446 tai terhi-liisa.sutinen@
evl.fi.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Nyt 
on sinulla mahdollisuus tul-
la mukaan esiintymisestä in-
nostuneeseen ryhmään! Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöitä. 
Ryhmä on tarkoitettu täysi-
ikäisille, yläikärajaa ei ole! 
Lisätietoja: mari.tuokkola@
evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat aloittaa liikku-
misen hyvässä seurassa. Ryh-
mä sopii niin huippu- kuin ra-
pakuntoisillekin! Liikkumisen 
lomassa on luontevaa vaih-
taa ajatuksia toisten kanssa 
ja saada uusia ystäviä. Lisätie-
toja: mari.tuokkola@evl.fi ja 
mari.flink@evl.fi.
KappeLivessa Rokkipappi 
Tarvo Laakso la 6.10. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus s. 18. 

OPISKELIJAJÄRJESTöT
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 5.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opiskelijoiden kirkkopyhä 
su 7.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Vastuujärjestö-
nä OPKO.
OPKOn opiskelijailta la 6.10. 
klo 18.30–21. Jumalan armo 
ja Vanhan testamentin uhrit, 
Juha Muukkonen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 8.10. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32.

Kamerakerho
torstaina 9.10. kello 18–20 Elohuoneella.

Kerhossa tutkaillaan muun muassa kameran ominai-
suuksia ja mahdollisuuksia, salaman käyttöä ja kuvan 
sommittelua. Kamerakerho kokoontuu kahden viikon
välein. Kamerakerho on suunnattu erityisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille. Myös viime keväänä aloittaneet ovat 
tervetulleita jatkamaan harrastusta.
Lisätietoja: Jukka Kärkkäinen p. 040 5747 183, 
jukka.karkkainen@evl.fi.

Ilmaisutaidon kerho
5.–7.-luokkalaisille
keskiviikkona 10.10. klo 18–19.30 
Intiön seurakuntakodissa.

Tule mukaan ilmaisutaidon maailmaan! Kerhossa tu-
tustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla näyttelemi-
seen ja tehdään myös pieni näytelmä. Aikaisempaa 
kokemusta et tarvitse, ainoastaan iloisen ja reippaan 
mielen. Lisätietoja: kaija.siniluoto@evl.fi.

Nikean uskontunnustus tutuksi 
sunnuntaisin klo 16 Hintan seurakuntatalossa.  

7.10. Hintan sunnuntai-iltapäivä
Me uskomme yhteen Jumalaan. 
14.10. Gospelmessu Toimittavat Ilkka Mäkinen, Esa Rät-
tyä ja housebändi. Me uskomme yhteen Herraan Jeesuk-
seen Kristukseen. 
4.11. Sanan ja rukouksen ilta Palvelevat Ilkka Mäkinen 
ja seurakuntalaiset. Jeesus on valo ja tosi Jumala.
25.11. Gospelmessu Toimittavat Jouni Riipinen, Esa Rät-
tyä ja housebändi. Me uskomme Pyhään Henkeen, elä-
väksi tekijään. 
16.12. Hintan sunnuntai-iltapäivä
Uskomme yhden, pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon.  

Laestadius-seminaari: 
Wimme Saari 

vastaa iltamessun musiikista
Seminaarin yhteydessä 4.10. klo 19 järjestetään 

Oulun Tuomiokirkossa iltamessu, johon on kaikilla 
vapaa pääsy. Messussa saarnaa piispa Samuel Salmi, 
messun toimittaa tuomiorovasti Matti Pikkarainen. 

Musiikista vastaavat Wimme Saari, Henna-Mari Sivula 
ja Lauri- Kalle Kallunki.

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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talo. Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu sekä suo-
malaisille että maahanmuut-
tajille. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opettamaan! 
Lisätietoja: Sari Meriläinen, 
p.  040 558 3294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 316 1459.

Muut menot  

Avoin luento- ja keskustelu-
tilaisuus yhteiskunnan eri-
arvoistumisesta la 6.10. klo 
12–16, Oulun kirjasto, Pakka-
lan sali. Aiheeseen johdatta-
vat tutkimusprofessori Heik-
ki Hiilamo ja valtiotieteiden 
tohtori Jouko Kajanoja Hel-

singistä. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy. Lisätietoja: Oulun 
Attac/ Heikki Mankinen, p. 
050 3041 082 ja pastori Päivi 
Jussila, p. 050 3408 992. Lue 
juttu s. 7.
Palvelupiiri ma 8.10. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Laulutilaisuus ke 10.10. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, Kirkkosali. 
Rakkauslauluja, tilaisuuden 
vetäjänä Matti Partanen.
Hiljaisuuden viikonloppu – 
uskon lähteillä 13.–14.10., 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Retriitinomainen viikonlop-

pu Raamatun tekstien ja ru-
kouksen merkeissä. Yöpymi-
nen kotona. Hinta 35 €, sisäl-
tää ruokailut. Mukaan mah-
tuu 15 osallistujaa. Ilmoit-
tautumiset 4.10. mennessä p. 
(08) 3161 401 (arkisin klo 12–
16). Ilmoittautuneille lähete-
tään ohjelma. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen ja 
diakoniatyöntekijä Heidi Kar-
vonen.
60-vuotiaiden juhla su 14.10. 
klo 10, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 17.
"Puhalla minut liekkiin!" 
Parisuhteen seksuaalisuu-
desta to 8.11. klo 18, Oulu-
joen pappila. Johdantoa iloi-
seen parisuhdeseksiin!

Perheretki 
RanuaZoo-eläinpuistoon 
keskiviikkona 24.10. klo 8.30–17.  

Lähdemme matkaan klo 8.30 Tuiran kirkolta, 
Myllytie 5, ja palaamme samaan paikkaan 
klo 17 mennessä. 
Bussimatka maksaa 20 euroa/ henkilö. Perheet 
itse kustantavat sisäänpääsyn ja ruokailun 
valitsemassaan paikassa/omat eväät.
Mukana retkellä ovat lastenohjaajat Teija Kokko, 
p. 050 5347 477  ja Anu Hannula, p. 044 3161 718.
Sitovat ilmoittautumiset 10.10. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Nuorten syyslomaleiri
19.–23.10. Juuman leirikeskuksessa.

Leirillä väkerrämme kaikenlaista mukavaa 
ulkona ja sisällä. Saunomme, uimme, 
ulkoilemme, leikimme, askartelemme ja 
hiljennymme.
Leirin hinta on 40 euroa, sisältäen matkat, 
majoituksen, ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen 
seurakuntien jäsenille.
Lisätietoja: Anssi Putila, p. 050 3408 982, 
Jone Heikinheimo, p. 040 7379 643 ja Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.

Syyslomaleiri 1.–6.-luokkalaisille
22.–24.10. Rokuan leirikeskuksessa.

Tule mukaan leireilemään Rokuan maisemiin! 
Leiri on tarkoitettu 1.-6.-luokkalaisille 
ja mukaan mahtuu 25 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on avoinna 5.10. saakka. 
Leirin hinta on 30 euroa. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje ennen leirin alkua.
Ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat Pekka Jarkko, p. 040 5747 
068 ja Sanna Tervo, p. 040 7451 469.

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille
30.11.–2.12 Rokuan leirikeskuksessa.

Oulujoen seurakuntaan kuuluville 
1.–6.-luokkalaisille. Tule mukaan yhdessä 
toimimaan, leikkimään, askartelemaan, 
viettämään mukavaa viikonloppua hyvässä 
seurassa! Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirin hinta 30 euroa. Leirin hinta sisältää 
kuljetuksen, majoituksen, ruuat, ohjelman, 
materiaalit sekä vakuutuksen Oulujoen 
seurakuntaan kuuluville.
Lisätietoja leiristä: nuorisotyönohjaajat Sanna 
Karjalainen, p. 040 7186 925 ja Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294.

Leirejä
ja retkiä

Sukupolvien messu
sunnuntaina 7.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Pasi Kurikka, avustaa Paula Kyllönen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Sukupolvien messuun kutsutaan 
kaikenikäiset. Messun jälkeen kirkkokahvit ja musiik-
kiesityksiä seurakuntasalissa. Isoset osallistuvat mes-
suun suoraan isoskoulutusleiriltä ja laulavat ehtoolli-
sen aikana.

Eläkeinfoseminaari
lauantaina 6.10. klo 10–14
Kirkkotorin koulutuskeskuksessa.

Eläkeinfoseminaari on tarkoitettu eläkkeelle jäävil-
le uuteen elämänvaiheeseen. Aiheena on hyvinvoin-
ti ja vapaaehtoisuus. Lisätietoja antaa diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.

Piispankamarin elomyyjäiset
perjantaina 5.10. klo 11–13
Ylikiimingin seurakuntatalossa.

Myyjäisissä lihakeitto ja kiisseli. Ruokailun hinta 7 eu-
roa. Kahvi ja pannukakku 2 euroa. Lisäksi myynnissä 
arpoja, käsitöitä ja leivonnaisia. Tuotto lähetyksen hy-
väksi. Lahjoituksia myytävistä artikkeleista otetaan vas-
taan.

60-vuotiaiden juhla
sunnuntaina 14.10. klo 10 Kastellin kirkossa.

Messun jälkeen kakkukahvit ja juhla seurakuntasalis-
sa. Ilmoittautumiset 5.10. mennessä Karjasillan kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 531 3200 tai sähköpostil-
la, karjasillanseurakunta@evl.fi.

Vanhusten kirkkopyhä
sunnuntaina 7.10. klo 12 Kaukovainion kappelissa.

Kirkkokyytiä tai saattajaa tarvitsevat voivat ottaa 
yhteyttä Asta Leinoseen, p. 040 5747 157. Messun 
jälkeen yhteinen kirkkokahvitarjoilu.

Rikasta minua -parisuhde-
kurssi 16.–18.11., Suvelan lei-
rikeskus. Kurssilla keskity-
tään suhteen vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin. Kurssi so-
pii pariskunnille, joilla ei ole 
meneillään kriisivaihetta suh-
teessaan. Kurssin järjestämi-
sestä vastaa Kiimingin seura-
kunta yhteyshenkilönään Rii-
na Moilanen. Kurssin hinta 
täyshoidolla Kiimingin seura-
kuntalaisille 120 € / pariskun-
ta ja muille 160 € / pariskun-
ta. Ilmoittautumiset 26.10. 
mennessä Riina Moilaselle, 
p.  040 5609 678.

Mielikintie 8 – Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

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

Auto 5, Hönttämäki 
11:10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:50 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
– Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05  Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie 12:10 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6, Maikkula
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie –  12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
linja-auto aseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki -12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
 
Auto 7, Kaukovainio
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritaskoti – 12:35 
Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8, 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, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 9, Heinäpää
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampu-
jankatu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusi-
katu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 
Sara Wacklin -koti, tulevat kyytiin pysäkiltä Heikinkadun-
Koulukadun kulmasta Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – 
Kenttätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 12.10.2012 klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

OH J E L M A

Tervetulotoivotus   
Yle Oulun toimittaja Kati Jurkko

Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro aCorde   
Johtaa Anna Haanpää-Vesenterä
   
Hartaus
Rovasti Jaakko Granlund 
 
Musiikkiesitys 
Virve Karen (sopraano) 
Ilkka Virta (kitara)  
 
Yhteislaulu
Kanttori Lauri Nurkkala

Juhlapuhe 
Diakoniajohtaja, ODL 
Hannu Rahikainen

Pohjan Akat 
Oulu ja meri -tanssiesitys
Ohjaa Elisa Piippo

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

L I N JA- AU TOK U L J ET U K SET

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtöpaikalla 
klo 14.30. 

Auto 1A / 1B, Tuira
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Pentti Kaiterankatu 1, Saalastinsali.
  
Auto 2, Yli-Ii
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko 
– 11:50 Palokan palvelukeskus 12:00 Rajakylän seurakunta-
koti – 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, 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin:
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 574 7157.
Tuiran seurakunta, Paula Kyllönen, p. 040 723 5880.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen, p. 040 574 7181.
Oulujoen seurakunta (Ylikiiminki, Yli-Ii), Kati Riipinen, p. 040 528 1813.
Erityisdiakonia, Paula Mustonen, p. 050 430 5178.

Viittomakielinen
vanhustenviikon juhla
perjantaina 12.10. klo 12 Tuiran kirkossa.

Alkaa messulla, jonka toimittaa Mikkelin piirin kuuro-
jenpappi Seppo Laukkanen, avustaa rovasti Leila Iko-
nen, kanttori Taina Voutilainen. Juhlapuhujana kan-
sanedustaja Pirkko Mattila. Uuden Oulun tervehdyk-
sen tuo kaupunginvaltuutettu Marja-Leena Kemp-
painen.
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Sunnuntaina 7.10. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa 

(Sulkakuja 6) 

Saarnaa Jonne Pirkola, liturgi Kimmo Kieksi, 
palvelutehtävät varikkotiimi Mervi Kokkosen joh-
dolla, musiikki varikkobändi Tuomas Keskitalon 
johdolla. Lapsille pyhäkoulu ja messun jälkeen 

kirkkokahvit.

enot Oulussa 4.–11.10.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi. Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Elämän polku
kastetut 

Tuomiokirkko: Sisu Aleksan-
teri Iso-Kungas, Viljo Onni 
Eemeli Kulluvaara, Uoti Aa-
tos Lipponen, Aatos Henrik-
ki Niemelä.
Karjasilta: Roni Eevertti Hot-
tinen, Riia Maaria Jylhä, Vil-
le Eemeli Kyllönen, Noell Jo-
nathan Latvala, Olavi Eevert 
Repo, Eea Alexa Sainio, Sauli 
Markku Sakari Uutinen, Kais-
la Ellen Vakkuri, Eemil Ale-
xander Wargh.
Tuira: Elina Venla Zoja Aalto, 
Julius Juuso Ansamaa, Peetu-
Pietari Eino Johannes Hanhe-
la, Niilo Heimo Johannes Iso-
aho, Luka Oliver Jakola, Kons-
ta Veikka Johannes Kaikko-
nen, Iitu Amalia Kehusmaa, 
Janika Emilia Lahdenkauppi, 
Siiri Minea Amanda Lapinka-
ri, Kimi Matti Oscar Lappa-
lainen, Mikael Heikki Antero 
Mertaniemi, Joose Eino Ilma-
ri Mäntylä, Elmo Joosua Aulis 
Sipilä, Eemil Johannes Sora-
kangas, Veikka Salomon Yli-
lehto.
Oulujoki: Niila Eemeli Huur-
re, Mikael Heikki Juhani Kil-
pelänaho, Eeveli Aito Tobias 
Kouri, Wilma Armi Jarnon-
tytär Kukkohovi, Viljo Simo 
Sakari Lehtola, Aarne Olavi 
Moilanen, Jami Jasper Päkki-
lä, Iida Alisa Rötkönen, Luu-
kas Elmeri Tuunanen, Venny 
Eevi Elmiina Yliperttula.

Vihityt
Karjasilta: Juha Ville Mat-
ti Lampi ja Krisse Johanna 
Wickström, Ilari Tapani Sa-
rasto ja Hannakatri Keränen, 
Ilkka Juhani Oilinki ja Katrii-
na Suvi Annikki Pesonen.
Tuira: Janne Juhani Niemelä 
ja Jenna Helena Koivisto, Joel 
Kristian Korhonen ja Veera 
Sofia Honkanen.

kuolleet 
Tuomiokirkko: Sirkka Liisa 
Kuivala 83, Rauha Kyllikki Pii-
ronen 79, Hannu Erkki Olavi 
Rouru 68, Kerttu Maria Ter-
vonen 95, Raili Anneli Tuo-
misto 73.
Karjasilta: Helmi Vilhelmiina 
Alatalo 85, Kerttu Anna-Lii-
sa Kivilahti 92, Eila Miettinen 
76, Vera Ruokonen 88.
Tuira: Juha Eevert Körkkö 55, 
Veikko Johannes Palmu 77, 
Aini Maria Pulkkinen 83, Toni 
Mikael Soudunsaari 25, Reijo 
Antero Tarkkinen 65, Pekka 
Henrikki Vuoti 72.
Oulujoki: Ulla Kaarina Järve-
lin 51.

ToivonSatama-nuortenilta
keskiviikkona 10.10. klo 18–20.30
Pyhän Andreaan kirkossa.

Lämpimästi tervetuloa Suuren Majakan valoon Pyhän 
Andreaan kirkolle! Jo rippikoulun käyneille nuorille 
suunnattuun ToivonSatamaan voi tulla pysähtymään, 
lepäämään, oleilemaan, pelailemaan ja tapaamaan 
tuttuja ja tuntemattomia kanssamatkustajia. Toivon-
Satama-nuortenillat päättyvät yhteiseen iltahartau-
teen kello 20.15.

Nuorten avoimet ovet
keskiviikkona 10.10. klo 18–21 Elohuoneella.

Paikka, aika ja tila vain olla. Halutessasi voit pela-
ta, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret 
tekevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toi-
set huomioon.

KappeLivessa
Rokkipappi Tarvo Laakso
lauantaina 6.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.

KappeLive-konserttisarjassa vietetään syysiltaa tru-
baduuri Tarvo Laakson seurassa.

Rokkipappina tunnettu tamperelainen muusikko 
kertoo kotisivuillaan: ”Musiikkini on melkein mitä 
vaan taivaan ja maan väliltä: Vakavasta hengellises-
tä sanomasta hulvattomaan huumoriin sekä raskaas-
ta rockista herkkään instrumentaalifiilistelyyn.” Pa-
pin töiden ohella Tarvo Laakso on ehtinyt julkaista 
yli 20 pitkäsoittoa. Tunnetuin suurelle yleisölle lie-
nee kolmas lp-levy Sähköpaimen (1981), joka sisältää 
muun muassa rippikouluhitin ”Krusifiksin juurella”.

Noin tunnin kestävään konserttiin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja antaa nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 
574 7125.

VERSO – raamattupiiri Aurinkokodissa
keskiviikkona 10.10. klo 16

Tervetulleeksi Sinut toivottaa Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. Kaikki ovat tervetulleita! 
Ei tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua ennakkoon. 
Mukana pastori Jonna Piirainen, p. 044 3161742.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Lasten kerhot kokoontuvat 
normaalisti.
Perhekerho to 4.10. klo 10 
srk-talossa. Huom! to 11.10. 
ei ole kerhoa.
Sanajumalanpalvelus su 
7.10. klo 10 kirkossa klo 10. 
Ks. lisää sivulta 14.
Isoparkki ma 8.10. klo 9–14. 
Lapsiparkkitoimintaa  vuo-
roviikoin iso-  ja pikkuparkki-
na. Ilmoittautuminen  ennak-
koon  soittamalla tai teksta-
rilla Siljalle, p. 043 2111 916. 
Partio ti 9.10. klo 15 seikkai-
lijaikäisille pojille 10-v. ja sitä 
vanhemmille srk-talossa. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 10.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 10.10. 
klo 18.30 srk-talossa.
Toivevirsi-ilta to 11.10. klo 
18.30  srk-talossa, tervetuloa 
laulamaan.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille srk-talossa pe 12.10. klo 
17.30–19.
Tulossa: Leiri 1.–3.-luokkalai-
sille 20.–21.10. Siikajoen pap-
pilassa. Leiri alkaa ja päättyy 
klo 13. Hinta 10 €. Ilm. Sini-
kalle 16.10. mennessä sinikka.
harkonen@lumijoki.fi tai teks-
tiviestillä, p. 044 5037 080. 
Tied. Pekka, p. 040 5357 567.
Virsi- ja rukouspiiri kokoon-
tuu torstaisin klo 10.15 Leh-
tosaarella.
”Kun suru kohtasi minut” – 
rovastikunnallinen ilta lähei-
sensä menettäneille ke 17.10. 
klo 18–20.30 Kempeleen Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Aloitamme kahveilla ja sen 
jälkeen aiheesta puhuu pasto-
ri Jukka Kolmonen. Ilta päät-

Eläkeliitto ti 9.10. klo 11 srk-
salissa. Vanhusten viikon vie-
raana Teija Karjalainen-Sa-
ranpää.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.10. klo 18.30 srk-salissa. 
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. Vapaa-
ehtoinen kahviraha lähetys-
työlle.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkossa.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkossa.

tyy iltamessuun. Ilmoittautu-
miset viim. 11.10. Marjolle, p. 
045 6381 973. Matkat omin 
kyydein, mutta Marjon kyy-
dissäkin on vielä tilaa. 
Osallistumme perinteiseen 
tapaan Operaatio Joulun lap-
si keräykseen Patmoksen lä-
hetyssäätiön kautta  www.jou-
lunlapsi.fi. Annamme joululah-
joja Euroopan köyhimmille lap-
sille, jotka asuvat Romanian ky-
lissä ja Moldovan lastenlaitok-
sissa. Ehkä sinäkin voisit ostaa 
tai tehdä heille jotain, (villasuk-
kia, lapasia, kyniä, vihkoja, väri-
kyniä, hammasharjoja, -tahno-
ja...) lisätietoja ja vinkkejä Mar-
jolta, p. 045 6381 973. Viikolla 
42 tavaroiden toimitus Marjol-
le tai virastoon. Lahjalaatikoita 
saa virastosta. 
Verhoprojekti  on siinä vai-
heessa, että vanhat on pois-
tettu ja uusia odotellaan.  Lah-
joitukset ovat yhä tervetulleita 
tilille 574119-27433, viestikent-
tään merkitse ”verhot”. Samaa 
tilinumeroa käyttämällä voit 
tukea myös lasten ja nuorten 
leirirahastoa, nimikkolähetti-
työtä tai diakoniarahastoa, kir-
joita viestikenttään tieto min-
ne haluat tukesi suunnata. 
Ry:n toimintaa: Pe 5.10. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Pikkarainen ja 7.–8.-lk P&J 
Jussila. Su 7.10. klo 13 seura-
kuntapäivä ry:llä. Ma 8.10. klo 
10 puurokerho S&E Hirvasnie-
mi. Päiväkerho ry:llä ma, ke 
klo 17–18.30 ja ti, to klo 17.30–
19. Ke 10.10. klo 19 ompelu-
seurat S&E Hirvasniemi.
Kastettu:  Aino Susanna Ok-
sa, Timi Oliveri Räihä.

Yhdessä 
vahvempia – 
vanhusten viikko

Kirkkokyydin 
tilaus pyhäksi 
perjantaihin 

mennessä 
Marjalta, p. 

040 7430 382.

Esa Ruuttunen 
konsertoi Muhoksella

Baritoni Esa Ruuttunen jäi eläkkeel-
le kansallisoopperan solistikun-
nasta muutama vuosi sitten, mut-
ta vientiä riittää yhä. Syksyn aika-

na hän esiintyy myös Pohjois-Suomessa. 
Pohjoisen esiintymiset alkavat 6. loka-

kuuta Isänmaallisia ja Ikivihreitä -konser-
tilla Muhoksen Kulttuurikeskus Koivussa 
ja Tähdessä. 

Konsertissa häntä säestää Utajärven 
puhallinorkesteri Petri Ahon johtamana. 
Järjestäjänä konsertissa on Koivu ja Täh-
ti -rahasto, joka kerää varoja muhoslais-
ten nuorten kulttuuriharrastuksen tuke-
miseen.

Isänmaallista musiikkia Ruuttunen on 
laulanut koko uransa ajan, mutta ikivih-
reät ovat tuoreempaa materiaalia. 

– Ystäväni Sakari Kukko pyysi minua 
pari vuotta sitten Ristijärven Veisuuvesti-
vaaleille kirkkokonserttiin ja siinä sivussa 
laulamaan Ikivihreitä Ristijärven moni-
toimikeskuksessa. Vuosi sitten lauloin Ni-
valan oopperan yhteydessä Guardia Nue-
va -yhtyeen solistina yhdessä Angelika 
Klasin kanssa muun muassa argentiina-
laisia tangoja, kertoo Ruuttunen.

Pappina uransa aloittanut Esa Ruuttu-
nen kuului parinkymmenen vuoden ajan 
Suomen kansallisoopperan vakituiseen 
solistikuntaan ja lauloi sen ohessa ooppe-

Sanajumalanpalvelus 
su 7.10. klo 10.

TuLOSSA: 
Siikamarkkinoilla Marjaniemessä lähetysruokala 
13.–14.10. Myös kyytiapua autottomille ikäihmisille 
tarjolla siikamarkkinoille. 

rarooleja lähes kaikissa Euroopan johta-
vissa oopperataloissa.  

Nivalasta maailmalle lähtenyt laulutai-
telija viihtyy myös arkisilla suomalaisil-
la lavoilla. 

– Olen tunteellinen ihminen. Jos lau-
lu koskettaa kuulijaa, on sama missä päin 
maailmaa se tapahtuu, pohtii Ruuttunen.

Ruuttusen syksyn ohjelmistoon kuu-
luu liedkonsertteja sekä esiintymisiä sel-
loyhtyeen kanssa. Viime vuonna Ruuttu-
nen teki levyn Matkavirsiä yhdessä tämän 
selloyhtyeen kanssa.

Matkavirsiä-konsertit pidetään Haapa-
järven kirkossa 7. lokakuuta ja Kuhmota-
lossa 21. marraskuuta. Joulukuun puoli-
välissä Ruuttusta kuullaan myös Oulun 
tuomiokirkossa.  

ERKKI RAHKOLA

Tyrnävälle toinen 
nuorisotyönohjaaja

Tyrnävän seurakuntaan peruste-
taan uusi nuorisotyönohjaajan 
virka ensi vuoden alusta alkaen. 
Kirkkovaltuusto päätti asiasta ko-

kouksessaan viikko sitten.
Tähän saakka seurakunnan var-

haisnuoriso-, nuoriso- ja rippi-
koulutyötä on hoidettu yhden 
nuorisotyönohjaajan voimin. 
Tehtävä on osoittautunut mah-
dottomaksi.

Seurakuntaan on kolmen-
kymmenen vuoden kuluessa 
tullut yli 2 600 jäsentä li-
sää. Alle 14-vuotiaiden 
osuus on yli 30 pro-
senttia, mikä ylittää 
maan keskiarvon.

– Nuorten mää-
rä on kasvanut pal-
jon siitä, kun ensimmäinen virka perus-
tettiin vuonna 1982. Meidän on saata-
va resurssit kuntoon, jotta voimme tar-
jota riittävästi monipuolista toimintaa, 
toteaa Tyrnävän kirkkoherra Timo Lii-
kanen.

Tehtävät tullaan jakamaan nuoriso-
työnohjaajien kesken siten, että nykyi-
nen viranhaltija vastaa varhaisnuoriso-
työstä. Uusi viranhaltija saa vastuualu-

eekseen yläkouluikäisten sekä rippikou-
lun jälkeisen nuorisotyön.

– Kun molemmat saavat keskittyä 
omaan vastuualueeseensa, pystymme 
tarjoamaan enemmän toimintaa.

Uuden viranhaltijan työajasta 
20 prosenttia käytetään lisäksi 
lähetyssihteerin tehtävien hoi-
tamiseen. Kirkkovaltuuston 
pöytäkirjassa todetaan, et-
tä liittämällä lähetyssihtee-
rin tehtävät uuteen virkaan, 
voidaan parhaiten vahvistaa 
lähetystyön kokonaisuutta.

Liikanen kertoo, että viran 
täyttöprosessi käynnistetään pi-

an.
– Virka tulee hakuun syksyn aikana. 

Kelpoisuusvaatimuksena on kirkon sää-
döskokoelman mukainen nuorisotyön-
ohjaajan tutkinto.

Konkreettisempia suunnitelmia nuo-
risotyön kehittämisestä työstetään syk-
syn aikana.

– Lopullisen muotonsa ne saavat sit-
ten, kun uusi viranhaltija aloittaa työs-
sään.

KATJA KIISKINEN

Vanhustenpäivää juhlitaan Saarenkartanossa 
sunnuntaina 7.10. klo 13.
Nisukahvit tarjotaan. Tervetuloa asukkaiden omaiset, 
ystävät ja muutkin kyläläiset.  

Esa Ruuttunen.
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto suljettu 
to 11.10.

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 4.10. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 4.10. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, vieraana toimin-
taterapeutti Kaisa Nurmi.
Pyhäkoulu su 7.10. klo 12 
Vakkurilassa (Kirkkotie 10 B). 
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 8.10. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
9.10. klo 13 Puttaan Tuvassa. 
Omaishoitajien virkistys-
päivä ke 10.10. klo 10–15 
Kellonkartanossa (os. Raa-
mattuopistontie 93). Ohjel-
massa ruokailun ja kahvitte-
lun lomassa mm. askartelua, 
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana myös Omaiset ja lähei-
set ry:n työntekijä. Ilm. 8.10. 
mennessä Helena Seppäselle, 
p. 040 5819 316. Kuljetus jär-
jestetään tarpeen mukaan.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 10.10. klo 13.30 Kellonho-
vissa.
Raamattupiiri ke 10.10. klo 
18 Puttaan Tuvalla.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
11.10. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskoulutus. Ryhmä kokoon-
tuu pe 12.10. klo 16.30–20.30 
sekä la 13.10. ja la 20.10. klo 
9.30–15.30, tutustumiskäyn-
ti ti 16.10. Paikka VARES-kes-
kus, Harjapäänkatu 32, Oulu. 
Kouluttajat Pirjo Hätälä, VA-
RES-verkosto ja Johanna Ke-
rola, Haukiputaan seurakun-

ta. Koulutus on maksuton. 
Lisätietoja ja ilm. 4.10. men-
nessä www.vareskeskus.fi, 
p. 044 7868 890 tai 044 7868 
883. 
Hiljaisuuden retriitin ajan-
kohta muuttunut aiemmin 
ilmoitetusta. Retriitti pide-
tään 9.–11.11. Isonniemen lei-
rikeskuksessa, paikkoja vielä 
vapaana. Ohjaajina Maria Vä-
häkangas ja Laila Juntti. Hin-
ta 80 €. Ilmoittautuneille lä-
hetetään retriittikirje. Ilm. 
Laila Juntille 12.10. mennes-
sä, laila.juntti@evl.fi tai p. 
040 8668 319. 
Oletko menettänyt sinul-
le läheisen ihmisen? Suru-
ryhmässä sinulla on tilaisuus 
kohdata menetyksestä joh-
tuvia tunteita ja surra omal-
la tavallasi. Aloitamme seura-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 4.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 4.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 5.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
uuden heräyksen seurat kir-
kossa su 7.10. jumalanpalve-
luksen jälkeen, puhujana Nii-
lo Karjalainen.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkolla: ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talol-
la: ke klo 9.30–11. Vanhassa 
Pappilassa: ke klo 9.30–11. 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa: ti klo 9.30–11 
ja to klo 9.30–11.30. Lisäksi 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten perhe-
kerho pe klo 9.30–11.
Kirkkokuoro ke 10.10. klo 18  
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 10.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 11.10. alkaen 
klo 12 kahveilla, klo 13 har-
taus.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
työikäisille naisille ke 10.10. 
klo 19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.  
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 11.10. klo 12.30 

kunnassamme sururyhmän. 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen ke 14.11. klo 18–19.30 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa (Kirkkotie 10A). 
Sururyhmän vetäjinä toimi-
vat diakonissa Heli Puuperä 
ja pastori Jari Flink. Lisätie-
dot  ja ilm. ja 12.11. mennes-
sä Helille, p. 040 589 8362.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Missiokerho perjantaisin klo 
16 Puttaan Tuvalla (huom. 
muuttunut aika).
Vakkurilan perhetupa avoin-
na perjantaisin klo 9.30–
11.30 Vakkurilassa, Kirkko-
tie 10 B. Voit piipahtaa per-
hetuvalla oman aikataulu-
si mukaan. Oleskelu perhe-
tuvalla on vapaamuotoista. 
Perhekerhot: Jokelan vanha 

koulu ma klo 10–11.30, Kel-
lon srk-koti to klo 9.30–11 ja 
Martinniemen srk-koti pe klo 
10–11.30.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 5.10. klo 18.30 
ry:llä, yhteispyhäkoulu ja 
ruokailu su 7.10. klo 12 ry:llä 
jatkuen seuroilla klo 13.30. 
Kello: päiväkerho ma 1.10. 
klo 17.30 ry:llä, syysmyyjäi-
set la 6.10. klo 11 ry:llä, py-
häkoulu su 7.10. klo 12 Oja-
lalla ja Littowilla, päiväkerho 
ma 8.10. klo 17.30 ry:llä. Jo-

Lähetystilaisuus 
sunnuntaina 7.10. klo 15 srk-keskuksessa. 

Toimittaja Kaisa Raittila 
kertoo sanoin ja kuvin 
Nepalin dalitien (kastitto-
mat ja köyhin kansanosa) 
elämästä ja heidän elin-
olojensa kehittämisestä. 

Kaisa Raittila heräsi da-
litien kaltoinkohteluun 
osallistuttuaan Luteri-
laisen maailmanliiton ja 
Kirkkojen maailmanneuvoston kokoukseen Bangkokissa 
vuonna 2009. Saman vuoden lopulla hän tutustui vielä 
dalitien arkielämään Nepalissa. Matkat tekivät toimitta-
ja Raittilasta ihmisoikeusaktivistin ja vaikuttajan. 

kikylä: Torstain toimintailta 
ja tiistain päiväkerho to 4.10. 
klo 18 ry:llä, kahvi- ja mehu-
tarjoilu, iltahartaus klo 19.30 
ry:llä, raamattuluokat la 6.10. 
klo 18 ry:llä, aikuistenilta la 
6.10. klo 18.30, päiväkerhot 
ti 9.10. ja ke 10.10. klo 17.30 
ry:llä.
Kastetut: Eerik Aadel Benja-
min Kariniemi, Matilda An-
na Lyydia Nyman, Viola Hel-
miina Mikkonen, Helmi Lotta 
Anneli Toikka, Iina Sofia Kris-
tiina Saari, Jonathan Robert 
Johnson.

Draamakerho ma klo 16–17 
Vanhassa pappilassa. Puu-
hakerho ti  klo 16–17  Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Heppakerho ti klo 17–18.30  
Kirkonkylän srk-kodissa. Kok-
kikerho ti klo 17.30–19 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Leikkikerho ke klo 16–17 
Kirkonkylän srk-kodissa. Pie-
noismallikerho ke klo 18–19  
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Liikunta- ja temppu-
kerho ke klo 17–18  Ammat-
tikoulun salissa, Niittyran-
nantie 5, sisäänkäynti ovesta 
B12. Puuhakerho to klo 16–17  
Vanhassa pappilassa. Seikkai-
lukerho to  klo 17–18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 5.10. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Sisarkerhonretki 5.–7.10. Raa-

Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kyyti tarvittaessa klo 
12.15 Keskustan srk-talolta.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 

mattuluokat pe 5.10. klo 18 
4.–5.-lk:  Hintsala, Roinilantie 
8. 6.–7.-sekä 8.–9.-lk: Toimin-
tailta ry:llä. Pyhäkoulut su 
7.10. klo 12 Paituri: Tahkola, 
Patotie Linnakangas: Tiirola, 
Porttikellonkuja 12 Keskus-
ta-Ollila: Luokkanen, Vihiluo-
dontie 535 Santamäki: Lam-
pela, Tarakkamäentie 6 Kok-
kokangas-Haapamaa: Haa-
pakoski, Pirttikuja 4. Seurat 
su 7.10. klo 16 Seurat ry:llä. 
Kirkkoseurat to 11.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirk-
ko (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta).
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseurat pe 5.10. klo 19, 
Peuransarvi 6. Syysseurat la 
6.10. klo 18 Tyrnävän ry:llä. 
Messu su 7.10. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Seurat klo 16 ry:llä.
Kastetut: Eva Katariina Pulk-
kinen, Amanda Krystyna 
Olak, Eemil Johannes Pentti-
lä, Neea Olivia Lampela, Vili 
Veikko Iisakki Välijärvi, Han-
nes Ilmari Koivuranta, Nooa 
Herman Paasovaara.
Vihitty: Ville Henrik Raudas-
oja ja Anna Elina Juntunen. 
Ville Antti Iisakki Välijärvi ja 
Anna Katariina Kaakkurinie-
mi. Hannu Eerik Juhani Lukka 
ja Katja Marjaana Saviharju.

Yhteys-ilta 
Raamatun ja ehtoollisen äärellä 

sunnuntaina 7.10. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Aiheena Rakkaus – missä olet? Miten eri tavoin 
Raamattu puhuu rakkaudesta, Vesa Äärelä.

Vanhustenviikon juhla
torstaina 4.10. alkaen klo 12 ruokailulla 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1:  Sarkkirannan Siwa 
klo 11, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien Palvelukes-
kus klo 11.10, Palvelutalo Hovila klo 11.15. 

Linja-auto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo 11.15, Palo-
laitoksen pysäkki, Honkasen monitoimitalo klo 11.20.

Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 27.9. men-
nessä, Soile Pakkanen, p. 040 7790 367, Elisa Metsänhei-
mo, p. 040 7707 431.

Yhdessä vahvempia! 
– vietämme vanhusten viikkoa 7.–14.10.

Vanhusten kirkkopyhä sunnuntaina 7.10. alkaen klo 10 
messulla kirkossa, sen jälkeen kirkkokahvit seurakunta-
keskuksessa. 
Vanhusten viikon juhla tiistaina 9.10. klo 13 seurakunta-
keskuksessa. Juhlapuhujana Oulun kaupungin ikäihmis-
ten hyvinvointipalvelujen palvelujohtaja Rita Oinas. Elä-
keläisjärjestöjen järjestämää ohjelmaa, hartaus ja kahvit.  
Muita tapahtumia vanhusten viikolla:
vanhusten viikon tapahtuma keskiviikkona 10.10. klo 13 
Kellon nuorisoseuralla ja Martinniemen srk-kodilla, tur-
vallisuuspäivä to 11.10. klo 13 kunnantalon valtuustosalis-
sa, liikuntapäivä pe 12.10. klo 13 Jatulissa ja juhla palvelu-
asunnoissa asuville pe 12.10. klo 13 terveysasemalla isos-
sa neuvotteluhuoneessa.

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Pizzaa ja 
parisuhdetta -ilta 
pe 12.10. klo 18.30 
Zeppelinin Rossossa.
Vieraana Saila Kukkoho-
vi-Jämsä ja Mikko Jämsä.
Pizzaliput kahdelle 10 €.
Ilmoittautuminen 7.10. 
mennessä Saijalle,
p. 040 7790 375.
15 ensiksi ilmoittautunut-
ta pariskuntaa mahtuu 
mukaan!
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4-vuotis-
synttärit 

su 7.10 klo 16.30 
Kiimingin seurakun-
takeskuksessa, me-

nossa mukana 
Taika-Petteri.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
Limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Päiväkerhoja 
ei ole 

4.–5.10.

Iltahartaus radiossa YLE 1 
to 4.10. klo 18.50. Pauli Nie-
melä.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Taloudel-
lisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle 
ajanvaraus vain 
maanantaisin 
klo 9–11 puheli-
mitse tai sähkö-
postilla. Ajanva-
rausnumero 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 
8.10. klo 10–13. Jää-
lin kappelilla. Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 8.10 klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Vanhusten viikko on 7.–
14.10. Maanantaina 8.10. 
ruokailu Jäälin kappelilla (3 
€) klo 11–12, jonka jälkeen 
n. klo 12.15 yhteislaulutilai-
suus. Yhteislaulutilaisuuden 
järjestää Eläkeliiton Kiimin-
gin yhdistys. Tiistaina 9.10. 
pääjuhla seurakuntakeskuk-
sessa klo 13. Torstaina 11.10. 
seniorilaulupiiri seurakunta-

keskuksessa klo 12. Mukana 
Erja Haho ja Jarkko Metsän-
heimo.
Naisten Kasvuryhmä ke 
10.10. ei kokoonnu.  

Hyvän mielen kä-
dentaito-ryhmä 

to 11.10. klo 11–
13 Jäälin kap-
pelin neuvot-
teluhuone. 
Ryhmä on uusi, 
tule ideoimaan 

sen toimintaa. 
Ohjaajana vapaa-

ehtoistyöntekijä Lei-
la Heikkinen. Tied. Jaana, p. 
040 5793 248.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin tiis-
taisin klo 15 mennessä, p. 040 
0835 374/ lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 

Lähetysvintti ma 8.10. klo 
12–14.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
10.10. klo 18.30 Rönköillä, 
Kedonperäntie 9.
Hartaus to 11.10. klo 14 Ala-
temmeksen vahainkodilla.
Seurakuntakerhoa ei ole  ke 
10.10. klo 12 seurakuntata-
lolla. 
Ikäihmisten juhla Tupok-
sen koululla to 11.10. klo 13–
15.15. Linja-autoon ilmoit-
tautuneet: lähtö klo 12.05 
koulutyöhön tutustujat, läh-
tö klo 12.35 suoraan ruokai-
luun tulevat. Kimppakyydit 
myös suotavia. 
Kuorot: Tähdet ke 10.10. klo 
17–18  ja Kirkkolaulajat klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Nuortenillat to 4.10. Nuori-
soNurkassa ja to 11.10. Vana-
mon Olkkarissa klo 18–20.

Nuorten vintti ti 9.10. klo 17 
Lähetysvintillä.
Nuorten ramis ke 10.10. klo 
18 NuorisoNurkassa.
Retki Maata Näkyvis-
sä -festareille Tur-
kuun 16.–18.11. 
Retken hinta 60 
€, sis. matkat, 
majoituksen, 
ruoat ja ohjel-
man. Ilmoittau-
du 29.10. men-
nessä Kirsille. Paik-
koja rajoitetusti.
Perhekerhot:  Koti-Pietiläs-
sä (Pappilantie 6, Liminka) ti 
9.10. klo 9.30–11. Pappi An-
na-Maari Ruotanen mukana 
kerhossa. Vanamossa (Kaup-
pakaari 1, Tupos)  ke ei ker-
hoa. Urkukertomusviikko.
Partio: Pe 5.10. ei ole päivys-
tystä Partiotoimistossa. Ke 

10.10. Akelat Tarjalla.  Yö-
retken suunnittelu. Pe 12.10. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. Lippukunnan hal-

litus Kotikolon ylä-
kerrassa klo 18–

20. La 13.10. Su-
denpentuosas-
ton retki Ranu-
an eläinpuis-
toon. Karhun-
kaato 12.–13.10. 

ja seikkailijalei-
ri 13.–14.10. Lisätie-

toa lippukunnan koti-
sivuilta, www.niittykarpat.fi.
Kastettu: Pekka Patrik Alek-
santeri Nikula, Oskari Kaarlo 
Juhani Pesonen.

tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 9.10. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.10. klo 18 Jäälin kappeli. 
Ylistetään ja kiitetään yhdes-
sä Jumalaa!
Lähetyspiiri ti 9.10. klo 13 
Montin-salissa. Tule kuule-
maan lähetyskenttien kuu-
lumisia!
Lähetykselle ke 10.10. klo 18 
Montin-salissa kätevät kädet 
-askartelupiiri. Tule askarte-
lemaan itselle tai toisille!
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
9.10. klo 18 Jäälin kappeli. 
Kannetaan toisiamme Sanan 
ja rukouksen voimin!
Syntymäpäiväjuhla tänä 
vuonna 10 vuotta täyttä-
ville lapsille Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa 7.10. klo 
14. Juhlaan voi tulla lapsen 
vanhemmat tai joku muu lap-
sen läheisistä. Mukana myös 
Taika-Petteri. Olethan muis-
tanut ilmoittautua!
Opintoavustukset haetta-
vissa. Kiimingin seurakun-
ta julistaa haettavaksi 31.10. 
mennessä opintoavustukset 
kirkon virkaan tai kristillises-
sä oppilaitoksessa opiskele-
ville kiiminkiläisille nuorille. 
Hakemuksessa tulee näkyä 
missä opiskelee, mihin tut-
kintoon ja opiskelukustan-
nukset. Liitteeksi opiskeluto-
distus. Hakemukset osoite-

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.
Kastetut: 

Eino Ville Tapio Pelkonen, 
Eetu Matti Olavi Pulkkinen.

taan Kiimingin seurakunnan 
kirkkoneuvostolle, kuoreen 
merkintä opintoavustus. Li-
sätietoja Aulikki Rinta-Sänt-
ti, p. 040 7431 904.
Raamattupiiri to 4.10. klo 
10 Vanha koulu lähimmäi-
sen tupa.
Kirkkokuoro to 4.10. klo 
18.30 Jäälin kappeli.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Muistisairaan messu su 7.10. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaja Seija Lomma, kanttori Jarkko 
Metsänheimo. Musiikissa avustaa eläkeläisten kuoro, joh-
tajana Tuomo Nikkola. Kirkkokuljetus, kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5844 406 pe 5.10. klo 12 
mennessä.
Sanajumalanpalvelus su 7.10. klo 13 (Alakylän kyläkirk-
ko). Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.

Rikasta minua! -kurssi 
auttaa kohti uusia vuorovaikutustapoja: 

• olemassa olevan hyvän 
 merkillepaneminen ja 
 sanoittaminen 
• toiveiden ja tarpeiden 
 rakentava ilmaiseminen 
• läheisyyden merkityksen 
 lisääntyminen 
• arkisen ristiriitatilanteen 
 ratkaiseminen 
 
Kursseilla keskitytään suhteen vahvuuksiin ja mahdolli-
suuksiin. Tämän lisäksi etsitään yhteisiä konkreettisia ta-
voitteita ja keinoja niiden toteuttamiseen arjessa. 
 
Kaikenikäiset parit voivat lähteä rikastuttamaan parisuh-
dettaan. Kurssi soveltuu parhaiten sellaisille pareille, jot-
ka ovat jo eläneet yhdessä ja tuntevat arjen yhteiselon 
iloja ja murheita. Tämä jokaparin peruskurssi soveltuu 
sekä parin ensimmäiseksi parisuhdekurssiksi että täyden-
tämään muita kursseja. 
 
Lähde rikastuttamaan parisuhdettasi! (Ei sovi kriisissä 
oleville pareille). Hinnat täysihoidolla 120 € / pariskunta 
(oman seurakunnan jäsenille) ja 160 €/ pariskunta muut.
 
Ilmoittaumiset 26.10. mennessä Riina Moilaselle, p. 040 
5609 678. Kurssille otetaan 10 pariskuntaa Lisätietoja 
kurssista http://katajary.fi/pariskunnille/rikasta-minua 

Eläkeläistenkuoro pe 5.10. klo 
10 seurakuntakeskuksen sali. 
Johtajana Tuomo Nikkola.
Kiimingin Rauhan sanan seu-
rat su 7.10. klo 15 Motin-sali. 
Puhujana Mikko Himanka.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
7.10. klo 13 päiväseurat ja 
perheruokailu rauhanyhdis-
tyksellä, Kauko Säkkinen.

Aikuista uskoa etsimässä
– tule mukaan –

Ryhmä sopii niin epäilijöille, etsijöille kuin jo jotain 
löytäneille. Kokoontumisissa  keskustelemme 

ryhmäläisten omista kysymyksistä ja kokemuksista.                                                                                                                                  
Kokoonnumme 8 kertaa kolmen viikoin                                                                                                                                 

välein Lähetysvintillä. Ryhmän ensimmäinen 
kerta on keskiviikkona 10.10. klo 18.30–20.                                                                                                                               

Tiedustelut Aino Pieskä, p. 044 7521 224                                                                                                                                 
tai aino.pieska@evl.fi. 

Sinua odottavat Aino ja Eila.

Tulossa läheisensä 
menettäneiden ilta 

”Kun suru 
kohtasi minut” 

Kempeleen 
Kokkokankaalla ke 
17.10. klo 18–20.30. 

Aiheesta puhuu pastori 
Jukka Kolmonen. 
Tilaisuus päättyy 

iltamessuun. 
Ilm. 11.10. mennessä 

p. 044 7521 226.

Retki 
Maata Näkyvissä

-festareille 
Turkuun 
16.–18.11.

urkukertomus Nooan arkki 
Limingan kirkossa to 11.10. klo 18. Tervetuloa!

w
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Keskiviikkona Aleksis Kiven päivänä 10.10. klo 12

KYLÄKAMARILLA VIERAANA 
Liminkalainen harrastekirjailija ja taidemaalari

Maija Ahola, esittelee tuotantoaan.

Tervetuloa!

Pappilantie 28

Katkaise köyhyys - tasaamalla 

Jotta hyvinvointi jakaantuisi tasan

talossa.
Kuorot: Ke 10.10. klo 10.30 
päiväkuoro seurakuntatalos-
sa, klo 16 lapsikuoro Hyrkin 
koululla ja klo 17.30 seura-
kuntatalossa, klo 18.30 kirk-
kokuoro seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Perhekerho 
tiistaisin klo 9.30–11.30 srk-
talossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
joka toinen torstai klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Perhekerho keskiviikkoi-
sin klo 15–17 Kylmälänkylän 
kappelissa. Äidit pitävät ker-
hoa itse, yhteyshenkilö Satu 
Kukkohovi, p. 050 546 7278. 
Ti 9.10. klo 18 perheilta Koor-
tilassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 5.10. klo 16–18. 
Nuortenilta pe 5.10. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 

Seurakunnissa tapahtuu 4.–11.10.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Perhekerhot: ti 9.10. klo 
9.30–11 Varjakan työväenta-
lolla ja ke 10.10. klo 9.30–11 
Repussa. 
Yhdessä vahvempia -tapah-
tumapäivä ti 9.10.klo 10–13 
eläkeläisille Oulunsa-
lotalolla.
Parkkikerho 
perhepäivä-
hoitajille Ke 
10.10. klo 9.–
10.30 Vattu-
kujalla. 
Viikkomes-
su ke 10.10. klo 
13.30 Salonkar-
tanossa, Jukka Jo-
ensuu.
Seurakuntakerho to 11.10. 
klo 10 (huom. aika) osallis-
tuu sauvakävelytapahtu-
maan, lähtö terveyskeskuk-
sen pihalta.
Vanhan musiikin konsertti 
ke 10.10. klo 19 Saara ja Ant-
to Vanhala.
Hartaus to 11.10. klo 11.30 
Teppolassa Riitta Markus-
Wikstedt.
Alakoululaisten musiikki-
kerho to klo 15–16 Repussa. 
Lisätietoja Taru Pistolta, p. 
044 7453 849. 
uusi Ääni to klo 18–20 srk-
talolla 13.9. Uudet laulajat 
tervetulleita! Lisätietoja Ta-
ru Pistolta, p. 044 7453 849.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16.
Nuorten avoimet ovet yli 12 
-vuotiaille  maanantaisin klo 
16–19. 

Tyttöjen ja naisten askare- 
ja oloilta tiistaisin klo 18–20. 
Alkaa syyskuun alussa. 
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.

Kirkonkylän ry: Syys-
seurat Oulun ry:llä 

la–su 6.–7.10. 
Raamattuluok-
ka I  su 7.10. 
klo 12 ry, raa-
mattuluokka 
II Kylänpuo-

li  ja Keskiky-

Virsihartaus to 4.10. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Simo Pekka Pekkala ja Os-
si Kajava.
Iltahartaus to 4.10. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala.
Laitasaaren kerho ti 9.10. klo 
12 rukoushuoneella. Vanhus-
palvelun info, Hanna Kaisto-
Vanhamäki.
Hartaus ti 9.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa ja klo 
13.30 palveluasunnoilla, Pek-
ka Kyllönen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
9.10. klo 16 srk-talon alaker-
rassa, Simo Pekka Pekkala.
Perheilta ti 9.10. klo 18 Koor-
tilassa.
Siioninvirsiseurat ti 9.10. klo 
19 seurakuntatalossa, puhu-
jina Sauli Typpö, Jouni Heik-
kinen.
Niittypirtin kerho ke 10.10. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 10.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Vanhusten viikon juhla to 
11.10. Ruokailu seurakunta-
talossa kahdessa ryhmässä, 
klo 10.45 ja klo 11.15, juhla 
Koivu ja Tähti -kulttuurikes-
kuksessa klo 12 alkaen. Ruo-
kailuun ilmoittautuminen pe 
5.10. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. (08) 533 1284. 
Katso tarkemmat tiedot 27.9. 
lehdestä.
Hartaus to 11.10. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 11.10. klo 18 seurakunta-

Rovastikunnallinen 
Läheisensä menettäneiden ilta

keskiviikkona 17.10. klo 18 
Kempeleen Kokkokankaalla. 

Pastori Jukka Kolmonen puhuu aiheesta 
”Kun suru kohtasi minut”. 

Iltamessun toimittaa Vesa Äärelä. Kahvitarjoilu. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.10. 
mennessä diakoni Hanna Kaisto-Vanhamäki, 

p. 040 5470784. 
Myös kyyti järjestyy tarvittaessa. 

La 6.10. klo 10–14 kesä I-rippi-
koulun oppitunnit srk-talos-
sa ja kesä II oppitunnit Koor-
tilassa. Su 7.10. molemmat 
ryhmät osallistuvat jumalan-
palvelukseen klo 12 kirkossa. 
Ke 10.10. klo 18 isoskoulutus 
Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Messu sunnuntaina 14.10.  klo 10 Muhoksen kirkossa.

Tasaustapahtuma messun jälkeen seurakuntatalolla, 
(os. Kirkkotie 32) alkaen n. klo 11.
Vieraana Lähetysseuran tasausmatkalla Tansaniassa mukana 
ollut Mervi Mustonen Torniosta. Saamme tutustua kuvien 
ja kerronnan välityksellä tämän vuoden Tasaus-keräyksen 
kohdemaahan. Tervetuloa!

Tasaus-keräys syntyi vuonna 1992 kevät- ja syyspäiväntasauksen 
innoittamana. Valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa 
vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi 
tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista. 

”Yhdessä vahvempia”
Valtakunnallisen Vanhustenviikon ohjelma

Oulunsalossa 9.–14.10. 
yli 65-vuotiaille ja eläkeläisille ja kaikille 

asiasta kiinnostuneille.
Tiistai 9.10. Yhdessä vahvempia -tapahtumapäivä Ou-
lunsalo-talolla. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 10 / 
Oulunsalon seurakunta. Päivänavaus klo 10.30 / Oulun-
salon seurakunta. Lasten musiikkiesitys / Kirkonkylän 
koulun musiikkiryhmä Outi-Mari Karppisen johdolla. 
Yhdessä vahvempia / Eija Keränen, Operorus Oy. Ikäih-
misten hyvinvointi Uudessa Oulussa vanhustyön johtaja 
Anna Haverinen. Musiikkiesitys / Lasse Makkonen ja Soi-
mannit. Kunnon lähde -info / Johanna Heikkinen. Ou-
lunsalon liikuntainfo / Virpi Rajala. Palautekyselyn ja ar-
vonta. Ruokailu n. klo 13 / Oulunsalon kunta.
Keskiviikko 10.10. klo 13.30 Viikkomessu Salonkarta-
nossa. 
Torstai 11.10. klo 10 Vanhustenviikon ulkoilupäivä 
Sauvakävelytapahtuma lähtee Oulunsalon terveyskes-
kuksen pihalta. Valittavana on kaksi reittiä.
Sunnuntai 14.10. klo 10 Vanhustenviikon Juhlames-
su ja messun jälkeen ruokailu seurakuntatalolla / Ou-
lunsalon seurakunta.
Tervetuloa vanhustenviikon tapahtumiin!

Järjestää: Oulunsalon kunta, 
Oulunsalon seurakunta ja 

Kulttuuri-instituutti

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 4.10. 
klo 10–12. Laitasaaren kerho 
ti 9.10. klo 12, Hanna Kaisto-
Vanhamäki.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 5.10. klo 18.30 aikuisten il-
ta ry:llä. La 6.10.  klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 4.–6.-
lk K. Keränen, Mäntyarontie 
80 ja 7.–8.-lk Tiirola, Suoky-
läntie 146. Klo 19 nuortenilta 
A. Keränen, Suokyläntie 133. 
Su 7.10. klo 12 pyhäkoulut: kk 
P. ja J. Toljamo, Anttila Här-
könen, Korivaara Tuomikos-
ki, Pälli Lohi, Suokylä Saare-
la. Klo 17 radioseurat ry:llä. 
Ma 8.10. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 9.10. klo 12.30 seurat 
Päiväkeskuksessa. To 11.10. 
klo 18.30 rippikoulun kodi-
nilta ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 4.10. klo 18.30 veljesil-
ta ry:llä. Pe 5.10. klo 18 pien-
ten raamattuluokka Louhi-

salmi, Ritolantie 40. La 6.10. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 isojen raamattuluokka Tii-
rola, Suokyläntie 146. Klo 19 
nuortenilta Keränen, Suoky-
läntie 133. Su 7.10. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Luokkanen, 
Päivärinteentie 623, Laita-
saari Ervasti, Päivärinteentie, 
Huovila Hanhisuanto, Rito-
lantie 28. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 9.10. klo 12.30 seurat Päi-
väkeskuksessa. To 11.10. klo 
18.30 rippikoulun kodinilta 
Muhoksen ry:llä. 
Kastettu: Jasmin Senja Syl-
via Heikkinen, Joona Väinö 
Samuel Alanen, Alisa Anneli 
Törrö, Pinja Maija Helinä Uu-
sitalo.
Vihitty: Janne Juhani Määttä 
ja Sonja Emilia Marjala, Joni 
Hermanni Pitkänen ja Jenna 
Karoliina Viitala.
Kuollut: Hannu Jorma Juhani 
Paasimaa 56, Eero Svante Jo-
hannes Nurro 58.

”Kun suru kohtasi minut”
Rovastikunnallinen ilta läheisensä menettäneille
keskiviikkona 17.10. klo 18–20.30 Kokkokankaalla.

Aiheesta puhuu pastori Jukka Kolmonen.
Ilmoittautuminen 11.10. mennessä diakonissa 

Päiville, p.  044 7453 853 tai paivi.pulkkinen@evl.fi.

Vanhan musiikin 
konsertti kirkossa 

10.10. klo 19
Antto Vanhala viulu,
Saara Vanhala viulu 

ja cembalo.
Vapaa pääsy.

lä; ry Karhuoja; Aarno Karvo-
nen klo 16 seurat Tero Pitkä-
lä, Mauno Linnanmäki. Lau-
luseuroja kodeissa; ti 9.10. klo 
18.30 Keskikylä; Heimo Tollil-
lä, Vihanneskuja 1 Karhuoja; 
Väinö Lampisella, Rantatie 71.
Salonpään ry: Seurat su 7.10. 
klo 16 ry. Opistoilta- ja myyjäi-
set klo 18.30 ry.
Kastetut: Jasperi Johannes 
Pekkala, Joanna Elena Lep-
pänen. 
Kuollut: Ritva-Liisa Ikähei-
monen 62.
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Isoskoulutus la 13.10. klo 10–
17 Pulkkilan seurakuntatalossa.

keSTiLä
Ompeluseurat pe 5.10. klo 
19 ry:llä.
Ry:n seurat su 7.10. klo 13.15 
Pihlajistossa.
Seurat su 7.10. klo 19 ry:llä, 
Ari Mikkola.
Seurakuntakerho pe 12.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Opistomyyjäiset pe 
12.10. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Reino 
Antti Matias Hy-
värinen ja Leo 
Eemeli Hyväri-
nen.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho 
ti 9.10. klo 12 Väinö-
lässä.
Vaarintalon ja Ainolan asuk-
kaiden ulkoilutus ti 9.10. al-
kaen klo 14. Vapaaehtoisia 
haastetaan mukaan. Yhtey-
denotot Mervi Karttunen p. 
040 5737 988.

PuLkkiLa
Seurakuntakerho to 4.10. klo 
12 srk-talossa. 
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 7.10. klo 12 ry:llä.
Lankapiiri ma 8.10. klo 17 srk-
talossa.
Vakkaset-kuoro ti 9.10. klo 
18 srk-talossa. 
Käsikellokuoro ke 10.10. klo 
16.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 10.10. klo 18 
srk-talossa. 
Vuolijoen ry:n myyjäiset la 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

13.10. klo 14–15 ry:llä.
Kuollut: Esko Juhani Arola 51

PyHänTä
Sisarilta to 4.10. klo 18 ry:llä.

Miestenilta la 6.10. 
klo 18 ry:llä.

Seurat su 7.10. 
klo 16 ry:llä, 
Martti Jokitalo 
ja Erkki Nukari.
Eläkeliiton päi-
väkahvitilai-

suus ke 10.10. klo 
11 srk-talossa. 

Lauluseurat ke 10.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Liam Andreas Ka-
mula, Pieta Lilia Laurila, Sa-

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Vapaaehtoisten kokoontu-
minen seurakunnan ystävä- 
ja lähimmäispalvelussa mu-
kana oleville to 4.10. klo 15 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 4.10. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla. Ideoimme yhdes-
sä tämän syksyn Raamattu- 
ja Tuumailupiirien sisältöjä. 
Laulamme illan aikana tuttu-
ja hengellisiä lauluja ja tietys-
ti kahvittelemme. Mukana il-
lassa Leila ja Salme.
Hartaus pe 5.10. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 11.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri to 11.10. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa. Tul-
kaahan taas kaikki innokkaat 
neulomaan nuttuja ja tapaa-
maan tuttuja. Tarjolla myös 
kahvia, teetä ja sympatiaa.
Kappelineuvoston kokous ti 
16.10. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö
Varhaisnuorten kerho keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Nuorten illat torstaisin klo 18–19.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Maanantaina 29.10., 12.11. ja 26.11. klo 18–19.30 Murron 
kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2. Tiistaina 30.10., 13.11. ja 
27.11. klo 18–19.30 Temmeksen srk-talolla.
Nuorten yökahvila perjantaina 5.10., 9.11. ja 30.11. 
Nuokkarilla.

Mieskuoro alkaa to 18.10. klo 18.30 
Pyhännän srk-talossa. Tavoitteena on laulaa 6.12. 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Pyhännän 
kirkossa. Harjoitukset joka toinen viikko. 
Tiedustelut: Veijo Kinnunen, p. 040 8231 860.

Messu su 7.10. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saar-
na Pekka Sippola, kant-
tori Heikki Lumiaho.
Messu su 7.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Heikki Lumiaho.

Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuorten ilta torstaisin klo 
18–19.30 alkaen Tyrnävän 
srk-talolla.
Nuorten yökahvila pe 5.10. 
klo 18–23 Nuokkarilla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Syysseurat 6.–7.10. La klo 18 
seurat ry:llä. Su klo 10 messu 
kirkossa, klo 11.30 ruokailu, 
klo 13 seurat ja klo 18 seurat 
ja laulutuokio ry:llä.
Kastettu: Louna Alva Sofia 
Hurme, Anttu Eemeli Tonin-
poika Lahti.

Kirkkoherranvaalin 
ennakkoäänestys
jatkuu vielä 4.–5.10. klo 9–18 
kirkkoherranvirastossa, Pappilankuja 6, 
92620 Piippola sekä alla luetelluissa 
ennakkoäänestyspaikoissa perjantaina 5.10. kello 9–18: 
• Kestilän seurakuntatoimisto, 
 Kestilänraitti 4f, 92700 Kestilä 
• Pulkkilan seurakuntatoimisto, 
 Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila 
• Pyhännän seurakuntatoimisto, 
 Kirkkotie 4, 92930 Pyhäntä 
• Rantsilan seurakuntatoimisto, 
 Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila

Kirkkoherranvaali
alkaa Pulkkilan kirkossa sunnuntaina 7.10. kello 10 
alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy 
maanantaina 8.10. kello 18 Pyhännän kirkossa.
Äänestysajat:
• sunnuntaina 7.10. klo 11.00–15.00 Pulkkilan kirkko
• sunnuntaina 7.10 klo 16.00–20.00 Rantsilan kirkko
• maanantaina 8.10. klo 9.00–11.30 Kestilän kirkko
• maanantaina 8.10. klo 12.30–14.30 Piippolan kirkko
• maanantaina 8.10. klo 15.30–18.00 Pyhännän kirkko
Vaalikeräys lähetystyölle.

Hautausmaan siivoustalkoot
keskiviikkona 10.10. alkaen klo 9 Kestilän, 

Piippolan ja Pulkkilan hautausmailla.
Torstaina 11.10. alkaen klo 9 Rantsilan hautausmaalla.

Hernekeitto ja kahvitarjoilu!

Vanhustenviikon pääjuhla 
keskiviikkona 10.10. klo 11–14 
Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Ruokailun, kahvin ja arpajaisten lisäksi ohjelmaan sisältyy 
alkuhartaus ja Valto Savolaisen Vanha Rauta -konsertti. 
Jos tarvitset kyytiä tai avustajaa juhlaan, ilmoita siitä 4.10. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

Minä, perhe ja suku
keskiviikkona 10.10. klo 18 Piippolan srk-kodissa.
Perheneuvoja Aila Harvala avaa sukupuun kautta 
ikkunoita menneeseen ja tulevaan.
Järj. Piippolan kappelineuvosto.

Vanhustenviikon 
jumalanpalvelus ja juhla
Sanajumalanpalvelus to 11.10. klo 10 Pyhännän kirkossa.
• toimittaa Perttu Kyllönen
• kanttorina Veijo Kinnunen
• seurakunnan diakonissat avustavat jumalanpalveluksessa

Ruokailu ja juhla seurakuntatalossa.

Kuljetukset Pyhännälle.
Rantsila: lähtö klo 8.30 Rauhalan parkkipaikalta
Kestilä: lähtö klo 9.15 seurakuntakodilta 
Pulkkila: lähtö klo 9.15 seurakuntatalolta
Piippola: lähtö klo 9.30 kirkon parkkipaikalta
Paluu juhlan jälkeen.

Ilmoittautuminen seurakuntakerhoissa tai virastoon,
p. 0207 109 860 viimeistään ma 8.10.

Dipl. urkuri 
Ismo Hintsalan 
urkukonsertti
su 14.10. klo 19 

Pulkkilan 
kirkossa.

”Kun suru kohtasi minut”
Rovastikunnallinen ilta läheisensä menettäneille

keskiviikkona 17.10. klo 18–20.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

 Ilmoittaudu 11.10. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.

muel Aaron Elias Kyllönen.
Kuulutettu: Henri Tapani 
Lustig ja Taru Anna Tuulia 
Kamula.
Kuollut: Lauri Olavi Haata-
ja 65.

RanTSiLa
Ompeluseurat pe 5.10. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 7.10. klo 13 ry:llä.
Veteraanikuoro ke 10.10. klo 
11 srk-talossa.
Syöpäkerho ke 10.10. klo 
12.30 srk-talossa.
Opistoilta pe 12.10. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Hilda Amalia Mus-
tonen.

Tervetuloa 
Körö körö kirkkoon 

eli 
Vauvakirkkoon 

torstaina 11.10. Tyrnävän kirkossa kello 10. 

Vauvakirkossa on tilaa vauvalle ja vauvan rakkaille 
ihmisille, elämän äänille, laululle ja leikille sekä 
rukoukselle ja siunaukselle. 

Kirkkoon kutsutaan lisäksi kaikkia 
lapsiperheitä, joissa on ”nalleikäisiä” 
lapsia sekä kaikkia seurakunnan 
perhekerholaisia. Lapset 
voivat ottaa mukaan kirkkoon 
oman rakkaan nallensa tai 
pehmolelunsa. Vauvat voivat 
ottaa mukaan oman helistimen. 

Lisätietoja saat lastenohjaaja 
Minna Matinlaurilta 
numerosta 044 7372 616.
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Kirja Ansku ja Armas kertoo kahdesta lap-
sesta ja niiden elämästä. Se kertoo esi-
merkiksi niiden koulunkäynnistä. Myös 
koululuokkien oppilaista kerrotaan.  

Kaksi lasta on päähenkilöitä. Heidän nimen-
sä ovat Armas ja Ansku. Siksi myös kirjan nimi 
on Armas ja Ansku.  Päähenkilöiden lisäksi ker-
rotaan paljon heidän äidistään ja isästään.

Anskulla on kihara tukka ja arvelisin, että 
hän on noin kymmenvuotias. Hän on luonteel-
taan hauska, mutta joskus aika tylykin.  

Armas on sekunnin tai minuutin Anskua 
nuorempi. Hän on vaaleatukkainen ja melkein 
aina hymyilevä poika.

Äiti on avojaloinkulkija ja isä muiden oppi-
laiden mielestä erikoinen. Äiti on luonteeltaan 
pirteä ja isä aika laiska. Heidän kotonaan on 
normaalia.

Tässä kirjassa oli joitakin vähän outoja asioi-
ta. Esimerkiksi se, että joku koululainen ei mu-
ka ymmärtäisi, ettei kouluaidan toiselle puolel-
le saa mennä koulupäivän aikana mutta koulun 
jälkeen saa.  Kyllä koululaiset semmoisen tajuaa.

Yksi kohta kirjassa oli sekä hassu että tylsä. 
Joku oli muka vauvana ajatellut, että se on to-
si kaunis. Ja sitten isona se tajusi, ettei ollut ym-
märtänyt, että jokaisen äidin mielestä oma lap-
si on aina kaunein. Minusta vauvat eivät oikeas-
ti osaa ajatella tuommoisia asioita.

Tässä kirjassa kerrottiin kiusaamisesta tar-
kasti. Puhuttiin siitä, miten joitakin silmäla-
sipäisiä arvosteltiin. Mutta sitten siinä mietit-
tiin, että kostaminen ei ratkaise mitään. Minus-
ta se oli hyvä kohta.

Lukunurkka

Välillä kiva, välillä outo kirja

Salkan 
lukema kirja on Ritva 
Kokkolan Ansku ja Armas. 
Nordbooks 2012.

Pilke silmäkulmassa

Huumorilla on valtaisa voima. 
Sillä (tai sen varjolla) louka-
taan syvästi – ja sillä paran-
netaan haavoja. Joka tapa-

uksessa on kyse taitolajista ja samal-
la asiasta, johon suhtaudumme hy-
vin yksilöllisesti.

Munkki Serafim, joka tällä het-
kellä on professorina Itä-Suomen 
yliopistossa, on Lähi-idän kansojen 
ja kulttuurien monipuolinen asian-
tuntija. Tuoreimman kirjansa hän 
on kirjoittanut juutalaisesta huu-
morista. Pääosin on kyse hänen ko-
koamistaan kaskuista, mutta hän 
myös johdattaa juutalaisen huu-
morin tyypillisiin piirteisiin ja sen 
omaleimaisuuteen.

Juutalaista huumoria voidaan Serafimin mukaan luon-
nehtia kolmella tyyppipiirteellä: se on yhteisöllistä, se si-
sältää sanaleikkejä ja loogisia solmuja, se on ironista, usein 
jopa itseironista.

Talmudissa rohkaistaan aloittamaan opetuspuhe vit-
sillä. Kirjoittaja toteaa myös, että hyvä rabbi on aina myös 
hauska rabbi. Tuleeko saarna aloittaa vitsillä? Onko hyvä 
pappi aina myös hauska pappi? On vaikea antaa ehdoton-
ta vastausta, mutta voisi ainakin todeta, ettei saarnaa kan-
nata aloittaa koskaan huonolla vitsillä. Ja sekin lienee lä-
hes itsestään selvyys, ettei hauska pappi ole välttämättä 
hyvä pappi.

vEIJO KOIvULA

Vuoropuhelu

Yksi vanhimmista rukouk-
sen määritelmistä on pe-
räisin 100-luvulta: ”Ruko-
us on vuoropuhelua Juma-

lan kanssa” (Kleemens Aleksandri-
alainen). Wilfrid Stinissenin mu-
kaan se on edelleenkin paras ruko-
uksen määritelmä.

Wilfrid Stinissen on aikamme 
tunnetuimpia kristillisiä kirjoitta-
jia. Tuoreimmassa kirjassaan hän 
käsittelee rukousta kolmesta evan-
keliumien avaamasta näkökulmas-
ta: 1) sanat jotka Jeesus puhuu meil-
le, 2) sanat jotka puhumme Juma-
lalle, 3) sanat jotka yhdessä Jeesuk-
sen kanssa puhumme Isälle.

Jumalan olemus on sana – ja siksi hän puhuu lakkaa-
matta. 

Luterilaisen lukijan on helppo yhtyä kirjoittajan ajatuk-
siin, kun hän selittää koko Raamatun olevan yhden Sanan, 
Kristuksen, tulkintaa. Kristus on koko Raamatun avain. 
Samoin Stinissenin opetus Jumalan sanan pureskelemi-
sesta saa vastakaikua luterilaisen raamattuopetuksen sy-
dänäänistä.

Rukoustapamme heijastaa käsityksiämme Jumalasta. 
Stinissenin Jumala-käsitys on syvän luottamuksen täyttä-
mä; Jumala on ennen kaikkea armollinen Isä. Niinpä Wil-
frid Stinissen opettaakin, että Jumala tarkkailee enemmän 
kaipuutamme kuin suorituksiamme. Hän myös toteaa, että 
joskus Jumalan vastaukset viipyvät sen takia, että vastaan-
ottokykymme ei ole (vielä) riittävä. Raamatun lukeminen 
on avain myös rukoukseen, sillä evankeliumit kertovat, mi-
tä meidän tulee kaivata ja miten.

Wilfrid Stinissenin tämäkin kirja on todella lukemisen 
arvoinen. Tekstejä saattelevat kuvat ovat kauniita, muttei-
vät juuri liity kirjan teksteihin. Parempi kuvavalinta olisi 
tehnyt kirjasta vielä käyttökelpoisemman.

     
vEIJO KOIvULA

Haukiputaan seurakunnan tilaama A ja O 
– Toppeliuksen maalaukset Haukiputaan 
kirkossa -kirja on kuvateos Mikael Top-
peliuksen kirkkomaalauksista. Toppelius 

(1734–1821) on yksi merkittävimmistä suoma-
laisista kirkkomaalareista, hän työnsä edustavat 
pohjalaista kirkkomaalausperinnettä.

Kokonaisuutena Studio Ilpo Okkosen kustan-
tama ja tuottama kirja on hyvä. Sitä on muka-
va lukea ja se sisältää paljon tietoa Toppeliuksen 
maalauksista. 250-vuotias komea kuvakirkko on 
teoksensa ansainnut.

Jorma Mikolan teksti liikkuu hienosti Top-
peliuksen elämästä kirkon maalauksiin, sitoen 
maalaukset taidehistoriaan sekä kristinuskon aja-
tuksiin. Esimerkiksi 300-luvulla katakombeissa 
esiintyvä syntiinlankeemuskuva saapui Suomeen 
keskiajalla ja lopulta Haukiputaan kirkkoon. 

Mikolan artikkeli on helppolukuinen ja se an-
taa hyvän kokonaiskuvan Haukiputaan kirkon 
maaluksista. Artikkeliin olisi toivonut nume-
roidut viitteet kuviin. Tämä helpottaisi lukijan 
työtä kirjan parissa.

Konservaattori Pentti Pietarilan artikkeli ker-
too asiantuntevasti maalausten eri vaiheista poh-
justuksesta lähtien. Artikkelista lukija saa tietoa 
konservoinnin prosessista. Artikkelista jäi kai-
paamaan vain kuvia maalauksista ennen konser-
vointia. Tämä olisi selventänyt konservointia pro-
sessina ja sen tarpeellisuutta.

Risto Känsälän artikkelin, Kirkonrakenta-
ja Jaakko Suonperä ja Haukiputaan kirkko, on-
gelma on sen lyhyys. Artikkelissa on pyritty ker-
tomaan Suonperän kasvaminen ja kehittyminen 
kirkonrakentajaksi sekä saarnatuolien veistäjäk-
si sekä pohtimaan Suonperän merkitystä pohja-

laisena kirkonrakenta-
jana – kaikki upotettu-
na neljään sivuun. Vä-
hemmästäkin hengäs-
tyy.

Käsissä kirja tun-
tuu miellyttävältä, sa-
mettiselta. Tarkoituk-
sena lienee viitata Raa-
mattuun tai virsikir-
jaan vanhahtavalla 
tyylillään. Ongelmak-
si muodostuu materi-
aalin herkkyys kerätä 
likaa. Kannessa otsi-
kon kaksi hyvin erilaista fonttia hämmentävät ja 
kannen kuvakaan ei ole kirjan kuvien parhaim-
mistoa. Kokonaisuutena tuntuma on kuitenkin 
positiivinen ja kirjaa on miellyttävä pitää käsissä.

Juho Alatalon valokuvat kirjassa ovat pääosin 
laadukkaita, mutta monet kuvat ovat epätarkko-
ja tai rakeisia. Isossa koossa ongelma korostuu. 
Toki kirkon kaareva katto on haasteellinen ku-
vauskohde, erityisesti se vaikuttaa syväterävyy-
teen. Kuviin toivoisi myös kuvatekstit tai viitta-
ukset tekstistä.

Ulkokuvat kirkosta on otettu vain talvella, toi-
vottavaa olisi, että mukana olisi myös kesällä otet-
tuja kuvia. Kuvissa kirkko näyttää hieman yksi-
näiseltä, ihmisiä ei näy ainoassakaan kuvassa. Tai 
näkyy yhdessä – mutta kuva on otettu vuonna 
1908. Haukiputaan kirkko maalauksineen on tie-
tysti kirjan aiheena, mutta missä ovat seurakun-
talaiset?

pETRI KULJU 

Yksinäinen kirkko kuvissa

Kirjassa oli joissakin kohdissa itsestäänsel-
vyyksiä, kuten se, että jotkut keppostelee, kun 
aika käy tylsäksi. 

Jotkut sanat olivat myös aika vanhanaikaisia, 
kuten keljuttaa. Minusta kirja sopii parhaiten 
suunnilleen kymmenvuotiaille, koska sen ikäi-
set ymmärtävät parhaiten tarinan tapahtumat.

SALKA NAATUS, 8 vUOTTA
MUISTIIN MERKITSI REBEKKA NAATUS

Wilfrid Stinissen: Rukous-
huokauksia. Jesusböner. 
Suom. Anja Ghiselli. Kirja-
paja 2012.

Serafim Seppälä: Missä on 
liikaa, sieltä puuttuu jota-
kin. Juutalaisen huumorin 
maailma. Kirjapaja 2012.

A ja O – Toppeliuksen 
maalaukset Haukiputaan 
kirkossa. Studio Ilpo Okko-
nen 2012.
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