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Vanhaa tanssimusiikkia
yli 2 000 kappaleen verran 

Syyskylmä tai ei, Sami Pelkonen tekee joka päivä 4–5 tunnin keikan harmonikkansa kanssa 
Oulun kävelykadulla. Soittotaidon lisäksi ihmisten ilahduttamiseen tarvitaan laaja kappalevalikoima, 

villakynsikkäät, välihousut ja asennetta.   » 7

Oulunsalossa virkistyttiin enkelijumpan avulla   » 24

Vesikriisi 
on ehkäistävissä 

– uutta teknologiaa 
tarvitaan  » 12–13     

Ihmiskauppa on
piilorikollisuutta    

» 2–3

Ei syytä keskustella, 
kirkot sanovat  

» 4–5

Pauli Niemelän 
vaalisaarna kuullaan 
tuomiokirkossa 
sunnuntaina  

» 4–5

Rahapula nipistää  
harrastuksista

» 6

Rauhanturvaajat 
kokoontuvat 
Oulussa 

» 8 
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Pääkirjoitus

Suut suppuun

Suomessa on tunnistettu enemmän 
työperäistä kuin seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa 

Likainen, kettingeillä kahlit-
tu, hakatun näköinen nai-
nen alusvaatteisillaan. 

Ihmiskaupan vastaisissa 
tiedotuskampanjoissa takavuo-
sina käytetty kuvamaailmaa on 
jäänyt suomalaisten mieliin lii-
ankin tiukasti. 

– Harvoin ihmiskaupan uhri 
sellaiselta ulospäin näyttää, sa-
noo järjestöjen tekemää ihmis-
kaupan vastaista työtä koordi-
noiva Pia Marttila Rikosuhripäi-
vystyksestä. 

Toinen yleinen harhaluulo 
Marttilan mukaan on, että jos ih-
miskaupan uhreja autetaan Suo-
messa, tänne alkaa virrata ihmi-
siä, jotka haluavat hyötyä autta-
misesta. 

– Ongelma ei ole se, että ihmi-
set keksisivät tarinoita hyväksi-
käytöstä päästäkseen auttamis-
toimiemme piiriin. Ennemmin-
kin ongelmana on, että ihmis-
kauppa ei tule riittävästi esiin.

Suomessa on ihmiskaupan 
uhrien auttamisjärjestelmä, jota 
koordinoi Joutsenon vastaanot-

tokeskus.
Ihmiskaupan uhreja ei etsitä, 

auttamisjärjestelmään pääsee ha-
kemisen kautta.

Eniten esityksiä tekevät vas-
taanottokeskukset ja Maahan-
muuttovirasto. 

Hakemuksia tulee myös po-
liisilta sekä kansalaisjärjestöiltä. 
Toisinaan yhteydenottoja tulee 
esimerkiksi seurakunnan työn-
tekijöiltä ja yksittäisiltä kansalai-
silta.

Tammi–kesäkuussa hakemuk-
sia asiakkaaksi ottamisesta tuli 
ennätysmäärä, 73.

Epätoivoinen tilanne
altistaa hyväksikäytölle
Toisin kuin useimmissa muissa 
maissa, Suomessa on tunnistettu 
enemmän työperäistä kuin sek-
suaaliseen hyväksikäyttöön liit-
tyvää ihmiskauppaa. 

Tästä ei Marttilan mukaan voi 
tehdä kovin pitkälle meneviä pää-
telmiä.

– Tilastot voivat kertoa siitä, 
että meillä ollaan hyviä tunnista-

maan työperäistä ihmiskauppaa 
tai huonoja tunnistamaan seksu-
aaliseen hyväksikäyttöön liitty-
vää ihmiskauppaa. Ei voi sanoa, 
että jälkimmäistä olisi Suomessa 
vähemmän.

Ihmiskaupparikoksiin lukeu-
tuvat yleensäkin tilanteet, jois-
sa ihmistä pyritään hallitsemaan 
eikä tämä pysty itse päättämään 
tekemisistään. Ihmiskauppa voi 
ilmetä myös esimerkiksi rikolli-
seen toimintaan pakottamisena 
tai pakkoavioliittoina. 

Rikosuhripäivystyksessä on 
kohdattu ulkomaalaisia, jotka 
ovat tehneet kuukausia työtä pal-
katta siinä käsityksessä, että työ-
näytettä seuraisi oikea työsuhde. 

– Turvapaikanhakijoilla ja pa-
perittomilla on epätoivoinen ti-
lanne, kova tarve ja halu saada 
töitä. Heidän hyväksikäyttönsä 
voi hyvinkin lisääntyä, Marttila 
ennakoi.

Yhteisvastuukeräys 
torjuu ihmiskauppaa
Vuoden 2017 Yhteisvastuukerä-

Yhteiskuntaan on ilmestynyt aiheita, joista 

keskustelu ei onnistu asiallisesti ainakaan 

verkossa. Näitä ovat esimerkiksi maahan-

muutto, uskonto ja sukupuolet.

Erityisen rumaa on se, kun tunteita herättävis-

tä aiheista puhuvia haukutaan ja uhkaillaan. Eni-

ten tästä kärsivät naiset, joihin kohdistuu verkos-

sa muun ruman kielenkäytön lisäksi myös vakavaa 

seksuaalista häirintää.

Naisia toki ahdistellaan verkossa myös aiheesta 

riippumatta. Vastikään tästä kertoi muusikko San-

ni Kurkisuo. Hän jalosti saamansa törkyviestit lau-

luksi, joka on kuultavissa hänen uusimmalla levyl-

lään. Hienoa työtä.

Tällä tavalla häpeä 

siirtyy sinne, minne se 

kuuluukin, eli rikok-

sen tekijälle. Tärkeää 

on myös se, että polii-

si on ottanut entis-

tä hanakammin nämä 

asiat hoidettavakseen. 

Häirintä on häirintää, 

tapahtuipa se sitten netissä tai olohuoneessa.

Kirkolliset aiheet eivät ole nettiöykkäröinnin 

ulkopuolella. Sukupuolineutraalin avioliiton tii-

moilta kuulee välillä kielenkäyttöä, joka ei sovi 

kenenkään korville. Tässä lehdessä käsitellään tätä 

aihetta.

Oman kirkkomme sisällä suhtautuminen aihee-

seen vaihtelee paljon, eikä keskustelu ole vielä 

oikein edes päässyt vauhtiin. Yksi vaihe nähdään 

marraskuun alun kirkolliskokouksessa, kun käsi-

teltävänä on aloite kirkon vihkioikeudesta luopu-

misesta.

Toivoa sopii, että keskustelu pysyy silloin asias-

sa ja kaikkia osapuolia kohdellaan kunnioittavasti.

Keskustelun kuumentuessa on hyvä muistaa 

yksinkertainen käytännön ohje: jos 

huomaa puhuvansa enemmän 

henkilöstä ja hänen ominai-

suuksistaan kuin varsinai-

sesta aiheesta, kannat-

taa pistää suu suppuun.

Sukupuolineutraalin 
avioliiton tiimoilta 
kuulee välillä 
kielenkäyttöä, joka 
ei sovi kenenkään 
korville.

Vastarannan Kiiski 

Ihmiskauppa 
on totta

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@evl.fi

Kommentoi! 



3Rauhan Tervehdys  |  Nro 30  |  13.–20.10.2016

Pelottavat muurit
Kolumni

Muurien tarkoitus 
kautta historian on 
ollut suojata ja tur-
vata tuntemattomal-

ta. Erityisesti tänä syksynä ilma 
tuoksuu pelolta. Siksikö muurit 
ovat nouseva trendi?

Yhdysvaltain presidenttieh-
dokas uhkasi mediassa raken-
taa USA:n ja Meksikon väliin 
muurin. Ei mennyt kuin muu-
tama kuukausi ja Englanti il-
moitti omansa rakentamisesta 
Ranskan puolelle kanaalia. 

Eri maista alkoi tulla versi-
oita; kenellä aita, kenellä piik-
kilanka.

Näinhän ne muutkin muoti-
ilmiöt rantautuvat Eurooppaan.

Rooman valtakunnan aikaan 
muureja rakenneltiin sinne ja 
tänne. Englannin erotti aiem-
min Skotlannista Hadrianuk-
sen muuri. 

Ihmiskunnan suurin raken-
tama muuri tuli tarpeettomak-
si, kun Kiina levisi pohjoiseen 
Mongoliaan. Syrjäseutujen köy-
hät käyttivät sittemmin loiston-
sa päähän tulleen muurin kiviä 
hyötykäyttöön omien asumus-
tensa rakentamiseen. 

Jerusalemin historiaan kuu-
luu kolmen maailmanuskonnon 

yhteinen kolmetuhatvuotinen 
kiistely – ja rukoilu – temppe-
linmuurin äärellä.

Muistan hämärästi loppu-
syksyn 1989. Olin juuri täyttä-
nyt kahdeksan vuotta. Televi-
siouutisten kuvassa oli pimeää, 
kelmeää ja rähjäistä. 

Kolkon muurin päälle kii-
venneet ihmiset olivat kuiten-
kin iloisia, hämillään, yllätty-
neitä ja kiitollisia. He olivat tä-
tä kaikkea yhdessä.

Viime parkour-tunnilla ai-
heena oli kissanloikka. Täl-
lä tekniikalla edetään lähtö-
pisteestä korkeammalle tasol-

le, kuten muurille. Väärä arvio 
etäisyydestä ja liian vauhdikas 
hyppy aiheuttavat sen, ettei kä-
sien ote välttämättä pidä muu-
rin harjalla niin kauan, että it-
sensä saisi kammettua ylös. 

Minulla on korkean paikan 
kammo, eikä viisivuotiaani-
kaan ole vielä muurien kunin-
gas. Mitä kaikkea voisikaan teh-
dä, kun pääsee muurin päälle! 

Ennen sitä on kuitenkin tär-
keää oppia laskeutumaan tur-
vallisesti muurin toiselle puo-
lelle. Yhdessä.

Turvapaikanhakijoilla 
ja paperittomilla on 
epätoivoinen tilanne, 
kova tarve ja halu 
saada töitä. Heidän 
hyväksikäyttönsä voi 
hyvinkin lisääntyä.

 Pia Marttila

Ihmiskauppaa on luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi. Ihmiskaupassa on kyse toisen ihmisen hyväksikäyttämisestä. Se voi olla esimerkiksi työperäistä tai paritukseen viittaavaa seksuaalista hyväksikäyttöä.
Lisää tietoa aiheesta löytyy esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen nettisivuilta (riku.fi), Maahanmuuttoviraston nettisivuilta (migri.fi) tai Suomen kansallisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän sivuilta (ihmiskauppa.fi). 

HILKKA HAAGA
Oulun seurakuntien 

luottamushenkilö

Keräysjohtaja Tapio Pajusen 
mukaan ihmiskauppa valikoitui 
kohteeksi siksi, että siihen liittyy 
hätää, joka on Suomessa totaali-
sen piilossa. Uutisaiheena se on 
harvoin. 

– Keräys tekee ihmiskaupan 
uhrien hätää ja suurta avuntar-
vetta näkyväksi. Uhrit ovat kaik-
kien palvelujen ulkopuolella. Hei-
dän elämänlaatuaan pyritään ke-
räyksen avulla parantamaan.

Vanhempi, ota puheeksi
seksuaalinen kaltoinkohtelu
Rajat ylittävä prostituutio, siihen 
liittyvä ihmiskauppa sekä seksu-

F r e e ima g e s ,  M a r i  L ä h t e e nmaa

tyy pornografiaan. 
Porno on 4–5 viime vuoden 

aikana muuttunut selvästi väki-
valtaisemmaksi ja tutkimusten 
mukaan entistä nuoremmat ku-
luttavat pornoa. Tämän seurauk-
sena nuoret suurkuluttajat satta-
vat tulla kyvyttömiksi normaa-
liin seksuaaliseen kanssakäymi-
seen. 

Pohjoisvirran mukaan kaikki-
en vanhempien pitäisi puhua ai-
heesta nuorilleen ja samalla päi-
vittää oma tietoutensa. 

– Porno ei ole enää mitään Jal-
lu-lehtiä.

Pohjoisvirta suosittaa etsi-

mään tietoa myös seksuaalisen 
kaltoinkohtelun sekä vastikkeel-
lisen seksin tunnistamisesta esi-
merkiksi Nuorten Exitin netti-
sivuilta. 

– Seksuaalisuuteen liittyviä 
vaaratilanteita pitää ottaa esiin, 
sillä nuori ei välttämättä itse tie-
dosta, miten vakavasta asiasta on 
kyse, kun ryhtyy näyttelemään it-
seään rahaa vastaan. 

– Vastapuolena on silloin 
yleensä aikuinen, joka ei ajattele 
nuoren hyvinvointia.

MINNA KOLISTAJA

yksen Suomeen jäävällä osuudel-
la autetaan ihmiskaupan uhre-
ja yhteistyössä Rikosuhripäivys-
tyksen, Pro-tukipisteen, Pakolais-
neuvonnan ja Monika-Naiset -lii-
ton kanssa.

aalinen väkivalta olivat esillä hil-
jattain arktisen alueen maiden yh-
teisessä konferenssissa Oulussa.

Turvakotien työntekijät ja va-
paaehtoiset kuulivat muun mu-
assa Norjan mallista, missä ih-
miskaupan uhreja etsitään aktii-
visesti. 

Konferenssissa sivuttiin myös 
keskustelua, jota eri maissa käy-
dään seksin oston kriminalisoin-
nista.

Oulun ensi- ja turvakodissa 
väkivaltatyön avopalveluiden tii-
mivastaavana toimivalle Riitta 
Pohjoisvirralle huolta herättä-
vin esille nousseista aiheista liit-
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Muut mediat

KULJEN KOULUUN PYÖRÄLLÄ, joten 
kylmyys tuntuu myös kasvoilla. Tänään 
tunsin kylmän jopa käsineideni läpi, koska 
ulkona puhalsi erityisen kolea viima.
Matkalla näen paljon lapsia kulkiessani 
peruskoulun ohi. (- - -)
Jokin näissä lapsissa aiheuttaa kuitenkin 
huolta. Kuka heidät on päästänyt ulos?
Ainakin neljällä viidestä lapsesta on todella 
vähän vaatetta.
Pahimmillaan voi nähdä lapsen kulkevan 
ilman takkia, pää paljaana. (- - -)
Eivätkö vanhemmat välitä siitä, miten 
heidän lapsensa pukeutuvat vai eivätkö he 
tiedä asiasta?
Surullista on, että palelemisen näkee lapsista.

Abiturientti Henna Viitanen Kalevassa 6.10.

Oulun Tuomiokirkkoseu-
rakunnan uusi kirkko-
herra valitaan 13. mar-
raskuuta. Ehdolle on 

asetettu Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä, Oulujoen kirk-
koherra Satu Saarinen ja Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen Ari-Pekka Metso.

Rauhan Tervehdyksen pyyn-
nöstä kukin ehdokas valitsee it-
seään kuvaavan valokuvan se-
kä kertoo, kuinka valmistautuu 
saarnan pitoon. 

Ehdokkaat antavat vaalinäyt-
teensä lokakuun aikana. Vaali-
näyte tarkoittaa messun toimit-
tamista ja siinä saarnaamista. 

Ensimmäisenä vuorossa on 
Pauli Niemelä, joka antaa vaa-
linäytteensä sunnuntaina 16.10. 
kello 10 Oulun tuomiokirkossa 
alkavassa messussa. 

Ajattelen, että seurakunnan 
kaiken toiminnan tulisi ohjata ja 
johtaa messuun, jossa eri-ikäiset 
ja erilaiset ihmiset voivat olla pal-
veltavana."

Saarnaa hän työstää pitkään:
"Valmistellessani saarnaa luen 
evankeliumin tai saarnatekstin 
viimeistään sen viikon alussa. Pa-

Näin Pauli Niemelä kertoo va-
litsemastaan kuvasta: "Oheisesta 
kuvasta näkyy se, että seurakun-
nan elämän ja toiminnan kes-
kuksena näen jumalanpalveluk-
sen. Siinä toteutuu rikkaalla ta-
valla seurakunnan ylistys ja ru-
kous sekä Jumalan sana ja Herran 
ehtoollinen. 

Keskustelematon kanta
Luterilaisessa kirkossa keskustellaan homoparien vihkimisestä, muissa kristillisissä kirkoissa ei

Avioliittolain muuttumi-
nen ensi vuoden maa-
liskuun alusta ei aiheu-
ta keskustelua Oulun 

muissa kristillisissä kirkkokun-
nissa kuin luterilaisessa. 

Tämä selviää, kun soittaa Ou-
lun Vapaakirkkoon, Oulun hel-
luntaiseurakuntaan, Oulun ad-
venttiseurakuntaan, Oulun me-
todistiseurakuntaan sekä Oulun 
katoliseen ja Oulun ortodoksi-
seen seurakuntaan.

Kaikilla näillä kirkoilla on vih-
kioikeus ja vihkimisiä on seura-
kunnasta riippuen muutamia 
vuosittain. Ainoastaan Oulun 
adventtiseurakunnassa vihkimi-
siä ei ole joka vuosi.

Ei edes epävirallista
keskustelua
Johtavan pastorin Hannu Oravan 
mukaan avioliittolain muuttumi-
nen ensi vuonna ei aiheuta tällä 
hetkellä keskustelua, edes epävi-
rallista, Oulun helluntaiseura-
kunnassa. 

– Lakimuutos ei koske meitä, 
hän sanoo.

Helluntaiseurakunnan vuon-
na 2011 tekemän eettisen kan-
nanoton mukaan avioliitto on 
miehen ja naisen muodostama 
kestäväksi tarkoitettu liitto.

Oulun adventtiseurakunnan 
sihteeri Eila Maunu toistaa sa-
man viestin kuin Orava: keskus-
telua uudesta avioliittolaista ei ole 
tarvetta käydä lakimuutoksen lä-
hestyessä.

– Kantamme on yksiselittei-
nen. Avioliitto on miehen ja nai-
sen välinen. 

Omaa kantaa
on korostettu 
Suomen Vapaakirkko määritte-
lee avioliiton miehen ja naisen 
väliseksi. Näkemystä on kirkon 
parissa haluttu tietoisesti viime 
vuosina korostaa silmällä pitäen 
uutta avioliittolakia, Oulun Va-
paakirkon pastori Risto Wotsch-
ke kertoo.

– Meidän kirkkomme todel-
lisuus on toinen kuin luterilai-
sen kirkon: emme ala keskustele-
maan siitä, vihkisimmekö nais- ja 
miespareja.

Wotschke arvioi, että vapais-
sa suunnissa, kuten Vapaakirkos-
sa ja Helluntaikirkossa, tapahtui-
si voimakasta hajaantumista, jos 
samaa sukupuolta olevien parien 
vihkimisestä ryhdyttäisiin kes-
kustelemaan.

Metodistit maailmalla
puhuvat asiasta
Pastori Jori Brander Oulun me-
todistiseurakunnasta kertoo, et-
tä Suomen metodistikirkon vuo-
sikonferenssissa parisen vuotta 

Meidän kirkkomme 
todellisuus on toinen 
kuin luterilaisen 
kirkon: emme ala 
keskustelemaan 
siitä, vihkisimmekö 
nais- ja miespareja.

Risto Wotschke
Oulun Vapaakirkko
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”Olen tajunnut tarinoiden arvon saarnassa”

Lisää Pauli NIemelän ajatuksia osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.
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Ihmisiä

Puhetta rohkeudesta 

A
rkisto / P

ekka H
elin

Liisa Jaakonsaari on kerran aiemmin puhunut kirkossa, mutta saarnan 
pitämisestä hänellä ei ole kokemusta.

Kun europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarella on 
vielä reilu viikko aikaa harvinaislaatuiseen kokemuk-
seen Oulun Kastellin kirkossa, hän myöntää peittele-
mättä: jännittää.

Oululainen Jaakonsaari on kokenut puhuja, mutta saar-
naaminen kirkossa on jotain tavallisesta poikkeavaa.

– Kun kysyttiin, suostuisinko saarnaamaan kirkossa, ky-
syin itseltäni, uskallanko sanoa kyllä.  

Jaakonsaari rohkaistui ja siihen vaikutti paljon se, että 
saarna olisi tuomasmessussa.

– Tunnen hieman tuomasmessun ideaa. Messun on tar-
koitus olla rento, saan olla siellä läsnä omana itsenäni. Mi-
nun ei tarvitse saarnaa varten muuttua joksikin toiseksi tai 
puhua eri kieltä kuin tavallisesti. 

Jaakonsaari kertoo, että saarnan tekeminen vaatii hänel-
tä työtä: paljon miettimistä, sisäiseen elämään katsomista, 
kuten hän toteaa.

Europarlamentaarikko haluaisi löytää yhden ydinajatuk-
sen, joka voisi jäädä hänen puheestaan kirkkoväen mieleen.

– Sellaisen löytäminen ei ole helppo asia, sillä maailma 
on sanoja täynnä. Jo tämän vuoksi suhtaudun tehtävääni 
vakavasti.

Saarnan tarkkaa sisältöä Jaakonsaari ei ollut vielä viime 
viikolla päättänyt, mutta on eräs aihe, josta hän haluaisi pu-
hua ihmisille. 

– Pelkäämmekö liiaksi muutoksia?  Muutos voi tuoda voi-
maa ja intoa elämään. Mutta sanaa muutos on käytetty pal-
jon ja siitä on tullut vaikea sana. 

– Pelkojen voittamista tarvitsisimme. Mistä löytäisimme 
siihen rohkeutta? 

Jääkö tämä aihe puheeseen lopulta, sen kuulevat ne, jotka 
menevät tuomasmessuun Kastellin kirkkoon 15.10. kello 18.

RIITTA HIRVONEN

Onko harrastaminen nuorille liian kallista?Gallup

Kysyimme Ouluhallissa viime viikolla pidettyjen Eteenpäin-
messujen kävijöiltä kokemuksia harrastamisen kalleudesta. 

TEKSTI JA KUVAT
ELSI SALOVAARA

Harrastin kotona Enontekiöl-
lä ratsastusta, mutta täällä tun-
tien hinnat ovat moninkertai-
sia. En ole ratsastanut vuosiin, 
mutta haluaisin kyllä aloittaa 
uudelleen, se on vaan liian kal-
lista. Ryhmiä kyllä on olemassa, 
sen tiedän. 

Noora Isojärvi, Oulu

Opiskeluaikana on ollut hyötyä 
sporttipassista. Sillä saa alen-
nusta kuntosalista ja jumpis-
ta. Sporttipassi maksaa 48 eu-
roa vuodessa. Lapsuudessa Pu-
dasjärvellä ei tullut harrastettua 
mitään tiettyä, meitä oli 13 sisa-
rusta, joten toimintaa kyllä riitti.  

Annika Hankkila, Oulu

Nuorempana tuli kokeiltua niin 
jääkiekkoa kuin pesäpalloa. Jos 
olisin jatkanut, niin kamppeet 
olisivat olleet jo aika kalliita, sa-
moin maksut. Oma mielenkiin-
to ei kuitenkaan riittänyt jatka-
miseen. Uimassa tulee käytyä, se 
on sellaista ajanvietettä.

Niilo Lippo, Muhos

Keskustelematon kanta
Luterilaisessa kirkossa keskustellaan homoparien vihkimisestä, muissa kristillisissä kirkoissa ei

Paavalin seurakunta vetoaa kirkon 
päättäjiin homoparien vihkimiseksi

sitten yhteiskuntajärjestykseen li-
sättiin toteamus, että avioliitto on 
miehen ja naisen välinen. 

– Tässä myös pitäydymme, 
Brander toteaa, vaikka avioliitto-
keskustelua käydään hänen mu-
kaansa metodistien parissa maa-
ilmalla samalla tapaa kuin Suo-
men luterilaisessa kirkossa par-
haillaan.

– Ruohonjuuritasolla käsitys 
avioliitosta on Suomen metodis-
tien parissa perinteinen. Vaikka 
keskustelua käydään esimerkik-
si Amerikassa, en usko, että kir-
kon näkemys olisi muuttumassa 
nopeasti. 

Ei epäselvyyttä
kannasta
Oulun ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra, isä Marko Pat-
ronen kertoo, että ortodoksi-
sen kirkon maailmanlaajuinen 
kirkolliskokous otti kesäkuussa 
selkeän kannan perinteisen kris-
tillisen avioliittokäsityksen puo-
lesta. 

– Uusi avioliittolaki ei siis 
muuta mitään kirkossamme. Tä-
mä käsitys ei ole suunnattu ke-
tään vastaan. Jokainen päättää 
itse kenen kanssa asuu – siihen 
kirkko ei ota kantaa – mutta vih-
kiminen on kirkon asia.

Kirkkoherra, isä Donbosco 
Oulun katolisen seurakunnasta 
toteaa, ettei nais- ja miesparien 
vihkimisestä tarvitse keskustella, 
koska opetus avioliitosta on ka-
tolisessa kirkossa selvä ja muut-
tumaton.

– Avioliittoon kuuluu yksi 
Adam ja yksi Eeva, hän kuvailee.

Haastateltavat edustavat kirk-
koja, joilla on Suomessa jäseniä 
yhteensä noin 104 000.

RIITTA HIRVONEN

Evankelis-luterilaisessa kir-
kossa keskustelu sukupuo-
lineutraalista avioliittolais-
ta jatkuu uusin kääntein. 

Helsinkiläisen Paavalin seu-
rakunnan seurakuntaneuvos-
to lähetti 4.10. poikkeuksellisen 
vetoomuksen piispoille ja kirkol-
liskokousedustajille. Vetoomuk-
sessa pyydetään kirkolliskokous-
edustajia ja piispoja edistämään 
homoparien kirkollista vihki-
mistä. 

Vetoomuksen tarkoitukse-
na on kirkkoherra Kari Kana-
lan mukaan kertoa seurakunta-
laisille, että Paavalin seurakunta 
on syrjintävapaa seurakunta, eikä 

armossa ole sanaa mutta.
Seurakuntaneuvosto ilmoit-

ti samassa yhteydessä, että Paa-
valinkirkko ja Paavalin seura-
kunnan tilat ovat kaikkien nii-
den käytössä, jotka "pyytävät lii-
tolleen siunausta ja haluavat viet-
tää hääjuhlaansa seurakunnassa".

Kanala muistuttaa, että seu-
rakuntaneuvoston kannanotto 
on luottamushenkilöiden teke-

mä keskustelun avaus. Sitä ei pi-
dä nähdä kapinana tai piispojen 
arvovallan kyseenalaistamisena. 
Päinvastoin Kanala toivoo, että 
vetoomus kannustaisi myös piis-
poja ilmaisemaan reilusti oman 
kantansa, eikä pitäytymään ai-
nakaan väkisin näennäisessä yk-
simielisyydessä. 

Kirkossa tulisikin Kanalan 
mukaan pyrkiä kohti avointa mo-
niäänisyyttä. 

– Paavalin seurakuntaan mah-
tuvat myös he, jotka ovat sitä 
mieltä, ettei nykyistä avioliitto-
käsitystä tule muuttaa.

REBEKKA NAATUS

laan siihen viikolla ja yritän "pai-
nia" tekstin kanssa. Rukoilen ym-
märrystä ja taitoa. Haen yhtymä-
kohtia tähän päivään. 

Joskus evankeliumi avautuu hel-
pommin, joskus pitkän kamppailun 
jälkeen, joskus pitää vain tyytyä. 

Yleensä saarnan lopullinen 
valmistelu jää viime tippaan ja 
joskus se valmistuu vasta saar-
nan aikana. En kirjoita yleensä 
saarnaa sanasta sanaan, vaan jä-
tän kulloisellekin tilanteelle tilaa. 
Joskus saarnan aikana voi oival-
taa jotakin olennaista tekstistä ja 
erityisesti kuulijoista.

Luen siis itse tekstiä toistaen. 
Tutkin sitä aika usein myös al-
kukielellä. Luen selitysteoksia, 
vähintään paria. Kirjoittamaani 
kommentaarisarjaa käytän, kun 
saarnaan Vanhan testamentin lu-
kukappaleesta.

Valmisteluaikaa on mahdoton 
määritellä. Saarna työstyy kai-
ken muun ohella, myös unissa. 
Olen aika varovainen käyttämään 
omasta tai perheen elämästä esi-
merkkejä suoraan, mutta mutkan 
kautta ne tietenkin tulevat esille. 

Monesti puen asian esimerkin 
tai tarinan muotoon. Olen tajun-
nut viime vuosina tarinoiden ar-
von ja merkityksen saarnassa. 
Saarnassa pitää olla asiaa, mutta 
se saa myös koskettaa meitä. 

Vaalisaarnastani haluan jät-
tää kuulijoille viestin, että Jeesus 
tulee evankeliumissa luoksemme 
herättäen uskon niin kuin kunin-
kaan virkamiehessä. Toivon sen 
olevan evankeliumia avaavan, 
ruokkivan ja rohkaisevan."

20.10. esittelemme Satu Saarisen ja 
27.10.  Ari-Pekka Metson.

”Olen tajunnut tarinoiden arvon saarnassa”

Armossa ole 
sanaa mutta.

Kari Kanala
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Yv-tuottoja harrastamiseen
Tyrnävän ja Muhoksen seurakunnat jakavat rahaa lasten 
ja nuorten harrastusten mahdollistamiseen  

Kun perheellä on taloudel-
lisesti vaikeaa, myös lap-
sen ja nuoren harrastus-
menoista joudutaan nipis-

tämään.
–  Seurakunnan diakonia-apua 

saavien perheiden kanssa mie-
timme yhdessä, mitä perheen lap-
set voisivat harrastaa, sanoo Mu-
hoksen seurakunnan diakonia-
työntekijä Leena Leskelä.

Halpojen harrastusten jouk-
koon on listattu muun muassa ul-
koliikunta: luisteluun ja hiihtoon 
saa varusteita edullisesti kirppu-
toreiltakin. Myös uinti ja partio 
ovat edullisia harrastaa.

Muhoksen seurakunta jakoi 
vastikään viime kuussa muhos-
laisille perheille avustuksia lasten 
harrastusten tukemiseen.

Kyseessä oli tämänvuotisen 
Yhteisvastuukeräyksen paikka-
kunnalle jäävä osuus.

Vapaamuotoisen hakemuksen 
jätti seitsemän perhettä. Avustus-
ta kullekin perheelle tuli 100 eu-
roa.

Leskelän mukaan tukea haet-
tiin sekä yksilö- että joukkuela-
jeihin, esimerkiksi pelivarustei-
den ja kalastustarvikkeiden han-
kintaan. 

– Oli tosi hienoa, että pystyim-
me auttamaan. Monelle satasesta-
kin on suuri apu.

Leskelän mukaan normaali 
diakonia-asiakkaiden saama tuki 
menee päivittäisen elämisen vält-
tämättömiin kuluihin. 

– Harrastuskuluihin on voi-
nut hakea apua Tukikummeilta. 
Asiakas ei voi hakea avustusta it-
se suoraan, vaan diakoniatyönte-

kijä täyttää hakemuksen, Leske-
lä selvittää. 

Hänen mukaansa vanhemmil-
la on huoli siitä, joutuvatko lapset 
eriarvoiseen asemaan, ellei per-
heellä ole varaa kustantaa heille 
harrastuksia. 

– Tämä on kipeä paikka van-
hemmille. Kaikki vanhemmat 
yrittävätkin parhaansa mukaan, 
että lapset saisivat harrastaa ja et-
tä heillä olisi jokin yhteisö, johon 
sitä kautta kuulua.

Rahaa voi lahjoittaa
korvamerkiten
Monet seurakunnat järjestävät 
loppuvuodesta keräyksiä, joilla 
voi auttaa oman seurakunnan vä-
hävaraisia. Voisiko lasten ja nuor-
ten harrastamista tukea rahalah-
joituksin? 

– Onnistuu, Leskelä lupaa.
Lahjoituksen tekemisestä kiin-

nostunut voi ottaa yhteyttä jom-
paankumpaan Muhoksen seura-
kunnan diakoniatyöntekijään ja 
pyytää tilinumeroa sekä viitenu-
meroa, jolla lahjoitus korvamer-
kitään nimenomaan tueksi har-
rastusmaksuihin tai -välineisiin.

Harrastamisen kalleus ja siitä 
seuraavat ongelmat on kohdattu 
myös Tyrnävällä: 

– Asia tulee joskus esiin talou-
dellista tukea hakevien asiakkai-
den kanssa. Esimerkiksi, jos per-
heessä on paljon lapsia, rahat on 
vaikea saada riittämään kaikki-
en harrastusmaksuihin, tietävät 
Tyrnävän seurakunnan diakonia-
työntekijät Riitta Pesonen ja Sal-
me Kinnunen.

Muutamia perheitä on pys-

Seurakunnan 
diakonia-apua saavien 
perheiden kanssa 
mietimme yhdessä, 
mitä perheen lapset 
voisivat harrastaa.

Leena Leskelä

kunnallinen sosiaalitoimi voi 
harkintansa mukaan maksaa las-
ten harrastuksista koituvia kus-
tannuksia toimeentulotuen pii-
rissä oleville. 

Rahallinen tuki oman paik-
kakunnan lapsille ja nuorille on 
mahdollista.

– Jos joku haluaa lahjoittaa ra-
haa, otamme avun vastaan. Raha 
kulkee seurakunnan tilin kautta. 
Päätöksen rahan käytöstä tekevät 
diakoniatyöntekijät yhdessä dia-
konian johtokunnan kanssa. Lah-
joittajien toive huomioidaan tie-

tenkin.
Myös Tyrnävällä omaan seu-

rakuntaan jäänyt Yhteisvastuu-
keräyksen 2016 tuotto kohdenne-
taan vähävaraisten perheiden las-
ten ja nuorten harrastusten tuke-
miseen. 

Rahaa on jaossa 960 euroa. Tu-
kea harrastamiseen voi hakea va-
paamuotoisella hakemuksella. 
Hakemus kannattaa tehdä reip-
paasti: sen pitää olla perillä seu-
rakunnassa huomenna. 

MINNA KOLISTAJA

E l s i  S a l ovaa ra

Nelivuotiasta Emiliä kiinnostivat Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan perhekerhossa leikkiautot ja -moottoripyörät, mikä ei ole ihme, sillä koko perhe harrastaa vauhdikkaita pyöräilylajeja. Äiti Jenni Honka seurasi vieressä.

Oululaisten Emilia Majanmaan ja Jenni 
Hongan mielestä seurakuntien tuki las-
ten harrastusmaksuihin vähävaraisille 
perheille on hyvä idea. 

He ovat jakaneet kokemuksia lasten harrastuk-
sista Oulun tuomiokirkkoseurakunnan perheker-
hossa muiden äitien kanssa.

Majanmaalla on kolme tytärtä. Yläkouluikäinen 
esikoinen harrastaa telinevoimistelua, keskimmäi-
nen jalkapalloa. 2-vuotias kuopus on myös aloitta-
nut telinevoimistelun.

Majanmaan mukaan he panostavat mielellään 
lasten harrastuksiin, vaikka kulut ovat melkoiset.

– Viime vuonna tein taulukkoa harrastus- 
menoista, mutta lopetin sen siinä vaiheessa kun  
4 000 euroa tuli täyteen. Alkoi vähän hirvittää.

Emilia Majanmaa kertoo, että jonkinlaisia har-
rastusleirejä on melkein joka kuukausi. Majoituk-
sineen päivineen ne voivat maksaa satoja euroja. 

Hän on huomannut, että osa lapsista joutuu jät-
tämään harrastuksen kesken juuri korkeiden kulu-

jen takia, vaikka intoa harrastaa riittäisi.
Majanmaa kertoo, että perheessä on yhteensä 13 

harjoitukset viikossa. Ilman autoa he eivät selviäisi.
– Ja usein saman illan harjoitukset ovat eri puo-

lilla kaupunkia, se on oikeastaan Murphyn laki, 
hän naurahtaa.

Jenni Honka kertoo koko perheen harrastavan 
pyöräilyä. 4- ja 6-vuotiaat pojat oppivat ajamaan pa-
rivuotiaina. He rakastuivat heti pyörillä kikkailuun. 

– Lajimaksut ovat toki korkeat, varsinkin alku-
hankinnat, mutta kyseessä on niin rakas laji, että 
olemme mieheni kanssa siitä valmiita maksamaan. 

Pariskunta on pyöräliikkeen pitäjinä ollut muka-
na järjestämässä ilmaisia lasten pyöräkisoja, joilla 
halutaan kannustaa lapsia liikkumaan.

Majanmaa ja Honka pohtivat, että monelle yk-
sinhuoltajalle ja suurperheelle harrastusten kustan-
nukset ovat varmasti todellinen ongelma. Siksi yh-
teiskunnan ja kirkon tuki on tarpeen.

ELSI SALOVAARA

Joukkuelajien leirimaksut hirvittävät

tytty auttamaan Tukikummeil-
ta saaduilla avustuksilla ja myös 
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II Kuulutus vaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä   

KUULUTUS   
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
13.11.2016 kirkkoherranvaali.    
Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 13.11.2016 kello 11.30 Oulun 
tuomiokirkossa ja päättyy kello 20.00.  
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherranvirastossa Isokatu 17 maanantaista 
7.11.2016 perjantaihin 11.11.2016, joka päivä kello 9–18.   
Tämän lisäksi voi äänestää ennakkoon kiertävässä äänestysautos-
sa seuraavissa paikoissa:   
Maanantaina 7.11.2016 
 klo 15–17.30 Intiön srk.koti, Intiönpolku 2, parkkipaikka ja
 klo 18–20 Kasarmi, Kenttätie 9, parkkipaikka (Sale)
Tiistaina 8.11.2016
 klo 10–12 Keskustan palvelukeskus, Kirkkokatu 36 ja
 klo 15–17.30 Heinätorin srk-koti, Aleksanterinkatu 73, parkkipaikka
Keskiviikkona 9.11.2016 
 klo 15–17.30 Myllytulli, Puusepänkatu 6, Kruunumakasiini, 

parkkipaikka
Klo 18–20 Raksilan marketit, parkkipaikka
Torstaina 10.11.2016
 Klo 15–17.30 Ilmarinkatu 16, parkkipaikka (Makkarakaupan edessä)
 Klo 18–20 Etu-Lyötty, Lyötyntori, Lyötynkatu 7
Perjantaina 11.11.2016
 Klo 10–12 Oulun kauppatori
 Klo 15–17.30 Toivoniemi, Toivoniementie 8 
 Klo 18–20 Välkkylä, Ylioppilaantie, parkkipaikka

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit-
tunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan il-
man kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti 
tai puhelimitse 26.9.2016 klo 16.00 mennessä Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Isokatu 17, 1. krs. (käyntiosoite) 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tues-
ta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänes-
tykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-
tosta.
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoin-
na 7.–11.11.2016 klo 18 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnume-
ro on 040 3161 401.

Oulussa 5.10.2016
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
 

Puheenjohtaja Lyly Rajala

Kuulutus on nähtävänä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitus-
taululla 6.10. sekä Rauhan Tervehdys -lehdessä 27.10.

Kuulutus
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Sami soittaa, ihmiset tykkää

Sami Pelkonen on tänään-
kin nostanut autonsa kyy-
tiin 11 kiloa painavan har-
monikkansa, puutuolin ja 

eväskorin. 
Nyt mies istuu Oulun keskus-

tan kävelykadulla ja antaa sormi-
en hypellä näppäimillä. Kylmää 
vastaan mies on varautunut vä-
lihousuilla ja kirpputorilta oste-
tuilla villaisilla  kynsikkäillä.

– Ittellä piisaa intua ja ihimiset 
tykkää. Ja tuleehan tässä muuta-
ma kymppi rahaa, jos hyvin käy. 
Kyllä tämä joutenolon voittaa, 
Pelkonen selittää katusoittajana 
oloaan.

Itse asiassa mies maksaa lasku-
jensa mukaan 22 euroa päivässä 
päästäkseen ilahduttamaan mui-
ta: bensakulut Utajärvi–Oulu–
Utajärvi, parkkimaksut Oulussa 
– ja äidille maksettava viisieuroi-
nen koiran hoidosta.

Ohikulkijat esittävät toisinaan 
toiveita: Muistoja Karpaateilta, Il-
ta Oulujoella ja sen tyylisiä,  ja se-
hän Pelkoselle passaa. 36 vuot-
ta haitaria soittaneella on kerto-

mansa mukaan päässä yli 2 000 
kappaleen repertuaari etupäässä 
vanhaa tanssimusiikkia ja iskel-
miä.

– Moni on kiitellyt, että iha-
naa kun kuulee vielä haitarimu-
siikkia tai mukavaa kun kuulee 
vielä humppaa.

Kesällä Oulun torilla soitellut 
Pelkonen siirtyi torikauden pää-
tyttyä Rotuaarille. Harmonikka-
mies on paikalla niin säntillisesti, 
että jotkut ovat luulleet Pelkosen 
olevan kaupungin palkkaama.

Nelivuotiaana harmonikkaan 
tarttunut Pelkonen haaveilee, et-
tä musiikista olisi vielä ammatik-
si asti. Kilpailuihin osallistumi-
sesta voisi olla apua tunnettuu-

dessa, mutta se tie on kuljettuna: 
– Parikymmentä vuotta sit-

ten osallistui Kultainen harmo-
nikka -kilpailujen karsintoihin, 
sen koommin en ole kilpailuihin 
osallistunut. Olin nuorempana 
jännittäjätyyppi. Nyt kilpailuun 
on laitettu 35 vuoden ikäraja, sa-
noo 40-vuotias Pelkonen.

Utajärvellä hänellä on Serkku-
set-orkesteri – laulusolistina serk-
ku, koskettimissa sisko – ja val-
miudet heittää vaikka pikkujou-
lukeikkaa.

Sitä ennen Pelkonen aikoo 
soittaa kävelykadulla ”niin pit-
kään kun haitari ei jäädy”.

Kauppurienkadun ja Kirkko-
kadun kulmauksesta haikea vals-
si kantautuu pitkin kävelykatua ja 
tavoittaa kadulla kävelevän paris-
kunnan.  Nainen ilahtuu: ”Tut-
tu sävel! Metsään on tullut jo 
syys…”, hän tapailee Metsäkuk-
kia-valssin sanoja ja ottaa samalla 
pari tanssahtavaa askelta.

Sami soittaa, ihmiset tykkää.

MINNA KOLISTAJA

Sami Pelkonen tekee joka päivä 4–5 tunnin rupeaman katusoittajana Oulun kävelykadulla.

Ittellä piisaa 
intua  ja ihimiset 
tykkää. Kyllä tämä 
joutenolon voittaa.

Sami Pelkonen

M inna Ko l i s t a ja

Haitilaiset tarvitsevat apua

Haitissa 1,5 miljoonaa ih-
mistä on hätäavun tar-
peessa, kertoo Kirkon 
Ulkomaanavun huma-

nitaarisen avun päällikkö Eija 
Alajarva. Ulkomaanapu on päät-
tänyt tällä viikolla 50 000 euron 
lisätuesta Haitille. Viime viikolla 
se myönsi Haitiin vastaavan sum-
man.

Haitiin viime viikolla iskeneen 
hurrikaanin tuhot ovat osoittau-
tuneet erittäin suuriksi. Suurin 
pula tällä hetkellä on ruoasta, sil-
lä myrsky tuhosi juuri valmistu-
massa olleen sadon. 

Kirkon Ulkomaanapu jakoi 
viime sunnuntaina ruokapa-
ketteja Les Cayesin alueella 380 
perheelle, ja seuraavana päivänä 

apua jaettiin vielä yli sadalle per-
heelle. Yksi paketti sisältää vii-
kon ruokatarvikkeet viisihenki-
selle perheelle.

Ulkomaanapu kohdistaa hä-
täapua alkuvaiheessa ruokaan, 
puhtaaseen veteen sekä perustar-
vikkeiden jakeluun. Lisäksi varo-
ja kohdennetaan koulutukseen, 
menetettyjen koulutarvikkeiden 
korvaamiseen ja psykososiaalisen 
tuen antamiseen lapsille.

Maan viranomaiset toivovat 
koulujen avautuvan mahdolli-
simman nopeasti, koska kouluun 
pääsy tukee lasten ja perheiden 
selviytymistä.

Tuhojen laajuus on paljastunut 
köyhässä maassa hitaasti. Kun 
pahiten vaurioita saaneesta Hai-

tin eteläosasta on vähitellen saa-
tu tietoja, on tullut selväksi, et-
tä hurrikaani Matthew on suurin 
humanitaarinen katastrofi maas-
sa vuoden 2010 maanjäristyksen 
jälkeen.  

Viranomaisten julkaisemien 
tietojen mukaan myrsky on vai-
kuttanut 2,1 miljoonan ihmisen 
elämään tuhoalueilla, ja heistä 
1,4 miljoonaa on humanitaarisen 
avun tarpeessa. 

Haitilaisia voi auttaa soittamalla 
numeroon 16499 (10 euroa).
Lahjoituksen voi tehdä myös 
verkossa kirkonulkomaanapu.fi 
tai lahjoittamalla avustustilille, 
Nordea FI33 1572 3000 5005 04, 
viestiksi ’Haitin hurrikaani’.



8 Rauhan Tervehdys  |  Nro 30  |  13.–20.10.2016

Kotiin jäi vaimo 
ja pieni lapsi
Kokemus rauhanturvaami-
sesta ei unohtunut seuraavi-
en vuosien aikana kotimaassa. 
Mielessä oli into lähteä maail-
malle uudestaan. 

Karppinen perusti perheen 
ja sai lapsen. Kun tytär oli kak-
sivuotias, puolison toteamus 
kuului suurin piirtein näin: 
”Mene nyt, eihän sinua voi pi-
dätellä.”

Vuonna 1998 edessä oli jäl-
leen pesti Libanonissa. Tällä 
kertaa reissun pituus oli hie-
man pitempi, 14 kuukautta. 
Tehtävät pataljoonassa olivat 
samat. 

Karppinen ymmärsi, että 
perhe jousti paljon, jotta hän 
pääsi vielä kerran tekemään si-
tä, mistä haaveili.

– Silloin ei ollut skypeyhte-
yksiä ja kännykällä soittami-
nen oli kallista. Kuulumiset 
kerrottiin tekstiviesteillä.

Toinenkin keikka Libano-
nissa meni hyvin. 

Nykyisin Heikki Karppinen 
toimii pappina Oulussa. Vai-
kuttivatko kokemukset Liba-
nonissa uuden ammatin va-
lintaan?

– Se on kokonaan eri tarina, 
mies vastaa.

RIITTA HIRVONEN

Suomen rauhanturvaajaliitto 
60 vuotta -juhlamessu 
sunnuntaina 16.10. 
kello 10 Karjasillan kirkossa. 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
pastori Heikki Karppinen, 
kenttäpiispa Pekka Särkiö 
saarnaa. Ilmoitus tilaisuudesta 
on tämän lehden sivulla 17. 

Jaakko 
Heinimäestä uusi 
päätoimittaja 
Uuden Kirkko ja kaupunki 
-lehden päätoimittajaksi on 
valittu tietokirjailija, koulutta-
ja ja pappi Jaakko Heinimäki. 

Heinimäki on kirjoittanut 
muun muassa pyhimyslegen-
doista, kuolemansynneistä se-
kä uskonnon ja huumorin suh-
teesta. Hänen esikoisteoksensa 
on Pieni mies jalustalla. Outo 
hartauskirja valittiin vuoden 
kristilliseksi kirjaksi 1997. 

Heinimäen valinnan perus-
teeksi todettiin muun muassa 
se, että hänellä on erityinen 
kyky soveltaa ja tulkita kris-
tinuskoa tämän ajan kielelle.

Pääkaupunkiseudun seura-
kuntien lehdet Helsingin Kirk-
ko ja kaupunki, Espoon Esse ja 
Vantaan Lauri sekä niiden yh-
teinen verkkomedia Valomerk-
ki yhdistyvät vuodenvaihtees-
sa. Uuden median nimeksi tu-
lee Kirkko ja kaupunki, ja sen 
levikki on noin 350 000. 

Samalla myös Valomerkki-
verkkomedia muuttuu Kirkko 
ja kaupungiksi.

Kirkollisvero 
pysyi ennallaan 
Oulussa
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkovaltuusto 
päätti viime kokouksessaan 
vuoden 2017 kirkollisveropro-
sentiksi 1,30. Näin ollen kir-
kollisvero pysyy ennallaan. 
Veroprosenttia nostettiin vii-
meksi kaksi vuotta sitten 0,05 
prosentilla. 

Yhteinen kirkkoneuvosto 
päätti myös tukea Kirkon me-
diasäätiötä vuosina 2017–2019 
jäsenlukuun perustuvalla vuo-
sittaisella maksulla, joka on 
enintään 0,12 euroa per jäsen.

Sotaveteraani-
kuoro juhlii 
muistellen 
Oulun sotaveteraanikuoron 
30-vuotisjuhlavuoden huipen-
taa Muistojen ilta -konsertti 
lauantaina 15.10. kello 16 Ma-
detojan salissa.

Mihkel Kolditsin johtaman 
50-miehisen kuoron rinnal-
la esiintyvät Lapin sotilassoit-
tokunta Jaakko Nurilan joh-
dolla sekä laulu- ja soitinyhtye 
Puistolan Tädit. Laulusolistina 
on Tuomo Malmi, säestyksistä 
vastaa Rauno Rännäli. 

Ohjelman juontaa Martti 
Kähkönen joka myös on kir-
joittanut samalla julkistetta-
van kuoron 30-vuotishisto-
riikkiteoksen. 

Muistojen iltaan on saata-
villa lippuja sotaveteraanitoi-
mistolta, Musiikki-Kullaksel-
ta, kuorolaisilta ja mahdolli-
sesti vielä ovelta.

H
eikki K

arp
p

in
en

Baarimestarista 
tuli rauhanturvaaja
Heikki Karppinen kävi kaksi kertaa Libanonissa   

Heikki Karppinen 
muistaa hyvin elo-
kuisen päivän vuon-
na 1987. Hän istui 

lentokoneessa noin 200 muun 
suomalaisen nuoren miehen 
kanssa. Kone oli laskeutumas-
sa Israeliin, Tel Avivin lento-
kentälle. 

Sotkamolaisen Tuliket-
tu-ravintolan 23-vuotias tar-
joilija ja baarimestari Heikki 
Karppinen oli helteisessä Tel 
Avivissa enää yhden linja-au-
tomatkan päässä Libanonis-
ta, jossa hän oli aloittamassa 
vuoden pestin YK:n rauhan-
turvaajana. 

Perillä hän kohtasi maise-
man, josta näkyi, että pieni 
maa Välimeren rannalla ja sen 
asukkaat olivat kokeneet so-
dan kauheudet.  

– Väkivallan jäljet olivat ra-
kennuksissa: luodit olivat rik-
koneet ihmisten kodit, siitä 
kertoivat reiät seinissä, Karp-
pinen muistelee.

Jännitys pisteli ensikerta-
laista vatsanpohjassa. Kaik-
ki, mitä seuraavina kuukau-
sina tulisi tapahtumaan, olisi 
jotain aivan uutta Karppisen 
elämässä. 

Ihmiset tarvitsivat
konkreettista apua
Pian Heikki Karppiselle sel-
visi, että sota oli vaurioitta-
nut rakennuksia, mutta ennen 
muuta ihmisiä, jopa eliniäksi. 
Maan asukkaat tarvitsivat hu-
manitääristä apua, jota rau-
hanturvaajat olivat valmistau-
tuneet antamaan. 

– Me suomalaiset olemme 
tottuneet siihen, että yhteis-
kunta pitää huolta ihmisistä. 

Libanonilaiset olivat täysin omil-
laan pitkän sodan jäljiltä. Huolta 
pitäviä viranomaisia ei ollut. 

– Jos paikallisessa sairaalassa 
ei ollut apua tarjolla, sitä tultiin 
kysymään lääkintämiehiltäm-
me. Meidän ylijäämäruoka jaet-
tiin eteenpäin köyhille. 

Vaikka Karppinen toimi patal-
joonassaan messimiehenä siviili-
ammattinsa vuoksi, oli hän myös 
sotilas. Ase oli hänen vakiova-
rusteensa. Partiointi ja vartioin-
ti kuuluivat arkeen.

Rauhanturvaajana suomalais-
mies oppi nopeasti, että sodassa 
voi olla monta osapuolta. Libano-
nissa taistelevia aseellisia ryhmiä 
oli useita. Sota tuntui sotkuiselta.

Lähtö tuntui
selvältä
Heikki Karppinen ei osaa sanoa, 
miksi hän 1980-luvulla päät-
ti niin määrätietoisesti lähteä 
rauhanturvaajaksi. Hän ei ollut 
kuullut keneltäkään jännittäviä 
tarinoita rauhanturvaamisesta. 
Kovin seikkailunhaluisena hän 
ei itseään pitänyt.

– Tehtävä oli minua varten, sen 
tunsin.

Kun valinta varmistui, van-
hemmat kyselivät pojaltaan, oli-
ko hänen pakko lähteä. 

Rambot tulevat 
yleensä nopeasti 
takaisin kotiin. 
Sankarigloriaa on 
vaikea tuntea, kun 
pesee lattioita ja 
petaa sänkyjä.

Heikki Karppinen

Kaksitoista kuukautta Libano-
nissa kului nopeasti. Vain muuta-
ma pataljoonan miehistä tuli ko-
tiin kesken kaiken.

– Tehtävä rauhanturvaajana 
saattaa keskeytyä, jos oma perhe-
tilanne muuttuu kotimaassa. Ai-
van tavatonta ei ole se, että halpa 
alkoholi on joillekuille liian kova 
houkutus.

– Rambot tulevat yleensä no-
peasti takaisin kotiin. Sanka-
rigloriaa on vaikea tuntea, kun 
pesee lattioita ja petaa sänkyjä, 
Karppinen hymyilee

Vuosi Libanonissa opetti Heik-
ki Karppiselle sen, että hän pär-
jää karuissa olosuhteissa. Tiukas-
sa tilanteessa sormi ei mene suu-
hun. Valmius toimia säilyy. Se 
tuntui hyvältä.

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

Heikki Karppinen kertoo, että 
rauhanturvaajat asuvat tiiviisti. 
– Samoja naamoja oli jaksettava 
katsella päivästä toiseen. 
Alhaalla oleva kuva Libanonista on 
Heikki Karppisen arkistosta.
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TILAAJA/MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

Puhelin  ____________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

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

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

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun.

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

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

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

12 kk vain

(norm.  132 €)
66€

+ digipaketti 
vuodeksi kaupan 

päälle

TILAUSKORTTI 

Suomessa käsityönä valmistettuja
tuotteita, materiaaleja ja tarvikkeita.

Luomisen iloa!

Kauneutta, terveyttä ja liikuntaa.
Täynnä elämyksiä!

KÄDENTAITOMESSUT

HYVINVOINTIMESSUT

W W W . M E D I A P R O M E S S U T . F I

Ouluhalli 15.-16.10.
Ouluhallintie 20 / La-Su 10-17

Ennakkoliput lippukaupastamme:

Liput: 12€/10€/5€, 2 päivän lippu 15€

KAKSI IHANAA TAPAHTUMAA SAMALLA LIPULLA!

Liity kirkkoon -verkkopalve-
lu on uudistunut. 

Palvelun kautta on entis-
tä yksinkertaisempaa liittyä 

kirkon jäseneksi. Käyttäjä voi 
tunnistautua palvelussa pankki-
tunnuksien avulla, jolloin valta-

osa tarvittavista liittyjän tiedos-
ta saadaan suoraan väestötieto-
järjestelmästä.

Kirkkoon liittyjän tarvitsee 
täyttää verkkolomakkeeseen vain 
puhelinnumeronsa tai sähköpos-
tiosoitteensa. Tämän jälkeen liit-

tymislomake siirtyy sähköisesti 
liittyjän seurakuntaan, jossa liit-
tyminen käsitellään.

Palvelu löytyy osoitteesta 
liitykirkkoon.fi. Kirkkoon on 
liittynyt tänä vuonna noin   
13 000 henkilöä.

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.  

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 16.10. klo 9.45 Radiopy-
häkoulun pitää pastori Riik-
ka Honkavaara Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo sii-
tä, miten elämän vaikeuksi-
en keskellä sydämeen voi ker-
tyä tahroja. Siksi sydäntäkin 
on välillä hyvä siivota, ja sii-
hen voi aina pyytää apua Ju-
malalta. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa ja 
siinä saarnaa Pauli Niemelä, 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 16.10. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää pastori Riik-
ka Honkavaara Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo siitä, 
miten elämän vaikeuksien kes-
kellä sydämeen voi kertyä tah-
roja. Siksi sydäntäkin on välil-
lä hyvä siivota, ja siihen voi ai-
na pyytää apua Jumalalta.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa ja 
siinä saarnaa Pauli Niemelä, 
joka on tuomiorovastin vaa-
lissa 1. vaalisijalla.
Virret 201a, 126, 268, 167, 422, 
229, 227 ja 176: 3,4

joka on tuomiorovastin vaalis-
sa 1. vaalisijalla.

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

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 16.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Raahen kirkosta.

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

Kirkkoon liittyminen onnistuu pankkitunnuksilla
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Lue, 
kommentoi ja 

anna palautetta!
www.rauhan-

tervehdys.fi

Kirjoita meille
PL 102, 90101 Oulu

toimitus@
rauhantervehdys.fi

Muut seurakunnat

Hautauspalveluja

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

• 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

To 13.10. klo 18.30 Opetuslapseus ja -rukousilta, Risto Wotschke, aihe: 
Vanhan testamentin läpileikkaus. Pe 14.10. klo 19 Helmi (nuortenilta), Elina 
Rautio, aihe: Minun paikkani. La 15.10. klo 14-18.30 Kutsumuksellinen 
elämä, Elämän avaimet-koulutus, Elina Rautio. Su 16.10. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Toni Väyrynen, Elina Rautio, aihe: Palvele 
lahjoillasi, musiikki: Seppo Kolehmainen. Ma 17.10. klo 18 Lähetysilta, 
Willie ja Annukka Kinnaird kertovat työstä Kamerunissa. Ke 19.10. klo 18 
Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Alkaisitko ystäväksi 
ikäihmiselle tai 
vammaiselle? 

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

voimavarojesi mukaan. 

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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa 
perkelettä, niin se teistä pakenee.” (Jaak.4:7)
La 15.10.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamat tu

tunti ja saarna Taisto Hillberg. Klo 13 Lounas ja klo 14 iltpäivätilaisuus Taisto Hillberg  
”KUINKA OMATUNTO TOIMII?” La 22.10.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti 
ja saarna Marko Huurre klo 13 ruokailu. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa opiskelijoille ja työttömille 
nuorille
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Palveluja tarjotaan 

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 16.10. klo 16 Huoltoasemalla 
”Vanhurskas elää uskosta”
Juonto: Ulla ja Rauno Junttila
Todistuspuhe: Antti Holma 
Opetuspuhe: Kalevi Silvola
”Yksin uskosta, yksin armosta”
Musiikki: Houseband
Ma 24.10. klo 14 Raamattupiiri 
klo 19 Hetki yhdessä

Oulun seudun Uusheräys ry

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

Herättäjän päiviä: su 16.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa, su 16.10. klo 10.00 messu Rovaniemen kirkossa ja 
seurat seurakuntakeskuksessa, su 16.10. klo 12.00 messu Pattijoen kirkos-
sa ja seurat seurakuntatalolla.
Siionin virsiseurat: to 13.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahkamaalla,  
Itä-Vilppu 6, Raahe, su 16.10. klo 14.00 Jäälin kappelissa veisaamme 
uudistettuja Siionin virsiä, Rivitie 6, Kiiminki, su 16.10. klo 15.00 
Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, su 16.10. klo 18.30 keskustan 
seurakuntatalolla, Tiilitie 1, Kempele, ti 18.10. klo 18.00 Muhoksen 
seurakuntatalolla, Kirkkotie 32, to 20.10. klo 18.00 Seija Tolosella, Nesto-
rintie 11, Tyrnävä.  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 15.10. klo 18 #Nuortenilta,Valo. Su 16.10. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Ruut Vaara, 
Hannu Orava, Seurakuntakuoro. Lastenko
koukset ja seimi. Ma 17.10 klo 18 Sykarin kai-
volla, ilta naisille. Ke 19.10. klo 19 Jumalan 

kohtaamisen ilta, Esa Pieniniemi, Pasi Markkanen & co. To 20.10. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ma, ti ja ke klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 17.10. klo 16.00 
Majakka-Kahvio. Ti 18.10. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Aiheena: Minkä varaan voin rakentaa 
elämäni ja tulevaisuuteni?

     Sunnuntain 
 Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 16.10. klo 15

Niko Seppä, Maija-Liisa Pohti & 
Juhani Seppänen.

Tuomiokirkkoseurakunta

Tarjoilua  Tervetuloa!

Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Su 16.10. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Ari Juntunen.
Ke 19.10. klo 14 Toimintapiiri.

Toivon 
sykähdyksiä

La 15.10. klo 17
Oulun tuomiokirkko

PETRUS SCHRODERUS
MELINA KERÄNEN
AMANI-KUORO
LIPUT 20 euroa
1h ennen ovelta
www.lippu.fi
0600 900 900 Tuotto kotimaan 

nuorten hyväksi!

Kanttorit vetoavat koulutuksen puolesta

Pohjois-Pohjanmaan Kant-
tori-urkuriyhdistys on 
esittänyt vetoomuksessa 
vakavan huolensa Oulun 

ammattikorkeakoulun kirkko-
musiikkikoulutuksen mahdolli-
sesta lakkauttamisesta.

Oulun ammattikorkeakoulun 
hallitus esitti jo elokuussa kirk-
komusiikkikoulutuksen lopetta-
mista hakijapulan takia. Jatkossa 
tarjottavat koulutukset ovat sel-
villä 20. lokakuuta, kun neuvot-
telut opetus- ja kulttuuriministe-
riön kanssa on käyty.

Oulussa on koulutettu kantto-
reita vuodesta 1984 lähtien. 

– Oulun kirkkomusiikkikou-
lutus on ainoa suomenkielinen 
ammattikorkeakoulutasoinen 
kanttorikoulutus Suomessa. Sen 

loppuminen olisi koulutuspo-
liittisesti suuri menetys, Pohjois-
Pohjanmaan kanttori-urkuriyh-
distyksen puheenjohtaja Hannu 
Niemelä toteaa. 

Kanttorien suurin huoli on, 
mistä saadaan jatkossa kanttorei-
ta pohjoisten hiippakuntien seu-
rakuntiin, jos koulutus Oulussa 
lakkautetaan. Pieniin seurakun-
tiin tarvitaan paikkakunnalle si-

toutuvia ja monipuolisia kirkko-
musiikin ammattilaisia. 

– Kanttorilla on pienillä paik-
kakunnilla hyvin merkitykselli-
nen rooli koko musiikkielämän 
kannalta, sillä usein hän on pitä-
jän ainoa musiikin ammattilai-
nen, Niemelä kertoo. 

Hänen mukaansa seurakun-
tien ja alueen kanttorien yhteis-
työ on ollut hedelmällistä.

– Opiskelijat ovat hyvin jal-
kautuneet seurakuntiin kanttori-
en viransijaisuuksiksi. Mistä jat-
kossa saadaan päteviä sijaiskant-
toreita, jos koulutus lakkaa?

Esimerkiksi Oulussa oppilai-
toksen ja seurakuntien yhteistyö 
on mahdollistanut muun muas-
sa suurten kirkkomusiikkiteosten 
esittämisen.

Kanttorilla on pienillä 
paikkakunnilla hyvin 
merkityksellinen 
rooli koko 
musiikkielämän 
kannalta.
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Jer. 3: 14-15
”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!” sanoo 
Herra. ”Minä otan teidät jälleen omikseni. 
Minä kokoan teidät kaikki ja tuon Siioniin - 
vaikka teitä olisi vain yksi joka kaupungissa ja 
kaksi joka kansan keskellä. Minä annan teille 
mieleni mukaiset paimenet, ja he johtavat teitä 
viisaasti ja taitavasti.”

Ef. 6: 10-18
Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne 
hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne 
Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte 
pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 
Emmehän me taistele ihmisiä vastaan 
vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän 
pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden 
pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne 
Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette 
pahan päivän tullen tekemään vastarintaa 
ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 
Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, 
pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja 
sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan 
evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne 
uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan 
palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen 
kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan 
sana.
    Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. 
Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.

Joh. 4: 46-53
Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka 
poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen 
Juudeasta Galileaan hän lähti Jeesuksen luo ja 
pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka 
oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle: ”Te 
ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä.” 
Mutta virkamies pyysi: ”Herra, tule, ennen kuin 
poikani kuolee.” Silloin Jeesus sanoi: ”Mene 
kotiisi. Poikasi elää.” Mies uskoi, mitä Jeesus 
hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat 
hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat 
pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin 
aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat: 
”Eilen seitsemännellä tunnilla kuume hellitti.” 
Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri 
silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: ”Poikasi elää”, 
ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat 
Jeesukseen.

Rukous vahvistaa meitä 
Paavali antaa ensi sunnuntain raamatuntekstissä ohjeen, miten elää kristittynä silloin, 
kun elämä käy hankalaksi. Efesolaiskirjeessä puhutaan pimeyden maailman hallitsi-
joista ja avaruuden pahoista hengistä, mutta ne eivät taida tuntua monestakaan kovin 
tutuilta.

Persoonallinen paha on silti olemassa ja vaikuttaa meihin, jos annamme sen mah-
dollisuuden. Paratiisissa Eevalla oli mahdollisuus olla kuuntelematta käärmettä. Aada-
milla oli mahdollisuus olla hukkaamatta omenaa. 

Heidän tavoin mekin voimme tulla houkutelluiksi tekemään sitä, minkä tiedämme 
vääräksi.

Paha tulee elämään usein vienosti. Joskus alakulona, joka saa tuntemaan itsensä 
muita vähemmäksi. Joskus loukkaantumisena. Joskus kaunana ja kateuden pistona. 

Tällaiset asiat voi panna syrjään. Niiden mukaan ei tarvitse lähteä.
Kasteessa meidät on erotettu pahan vallasta. Pahalla ei ole meihin valtaa, koska Kris-

tus ottaa yhteyteensä ja vapauttaa, jos niin haluamme. Tämä on Herran väkevyyden 
omaksi ottamista, kuten Efesolaiskirje kuvaa

Oletko käynyt kuntosalilla tai treenannut jotain muuta vakavasti? 
Harjoittelemalla tullaan hyväksi. Rukoileminen, puhuminen Jumalalle myös niistä 

asioista, jotka houkuttelevat meitä pahaan, on kuin treenaamista. Mitä enemmän puhut 
Jumalalle, sen paremmin olet varustautunut pahaa vastaan. Sen vahvempi olet valit-
semaan toisin. Rukousta – niin kuin harjoitteluakaan – ei tehdä toisten vuoksi, vaan 
siksi, että se on hyväksi itselle. 

Haarniskan, kypärän ja miekan käyttäminen voi tuntua raskaalta suojavarustuk-
selta. Se voi estää olemasta aidosti yhteydessä toisiin ihmisiin. 

Sitä Paavali ei tarkoitakaan. Kristityn ei ole tarkoitus eristäytyä, vaan hylätä ne asiat, 
jotka ovat haitallisia omassa elämässä, jumalasuhteessa ja suhteessa toisiin ihmisiin. 

TERTTU LAAKSONEN
Oulujoen vs. seurakuntapastori

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, millaiseen asuun Efesolaiskirje kehottaa pukeutumaan, kun päälle tulisi 

laittaa Jumalan taisteluvarustus.  

Sanan aika
Sunnuntai 16.10.2016
Psalmi: Ps. 46:2-8
1. lukukappale: Jes. 33:20-22 tai Jer. 3:14-15
2. lukukappale: Room. 1:16-17 tai Ef. 6:10-18
Evankeliumi: Joh. 4:46-53 
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Suihkussa on aamulla mu-
kava viihtyä pitkään. Ja-
noonsa voi milloin tahan-
sa hörpätä lasista vettä – 

ja kaataa siitä ehkä loput lavuaa-
riin. Vessanpönttö tulee vetäistyä 
mennen tullen, sen kummemmin 
asialle ajatusta uhraamatta.

Suomessa puhdasta vettä on 
kaiken aikaa kaikkien ulottuvilla. 
Näin ei ole valtaosassa maailmaa.

– Voi sanoa, että puhdas vesi 
on jakaantunut maailmassa epä-
reilusti, Itä-Suomen yliopiston 
vesikemian professori Simo Peh-
konen tiivistää.

– Parhaimmalla tolalla asiat 
ovat Kanadassa, Skandinaviassa 
ja osassa Venäjää. Varsinkin Ka-
nadassa on valtavat pohjavesiva-
rannot, siellä puhdas vesi on jopa 
merkittävä vientituote.

Vesikriisit ovat
herätelleet suomalaisia
Epäpuhdas vesi aiheuttaa paljon 
sairastumisia ja kuolemia eri puo-
lilla maailmaa.

– Likaisen veden takia kuolee 
joka päivä kymmeniä tuhansia 
ihmisiä, Pehkonen kertoo.

Aina vesi ei näytä, haise tai 
maistu likaiselta.

– Esimerkiksi Intiassa ja Bang-
ladeshissa on pohjavesialueita, 
joihin on päässyt valumaan myr-
kyllisiä kemikaaleja. Aistinvarai-
sesti vesi ei vaikuta pilaantuneel-
ta, mutta juotuna se sairastut-
taa ja jopa tappaa kuukausien tai 
vuosien päästä.

– Aina ei ole helppoa määritel-
lä, mikä on puhdasta ja mikä epä-
puhdasta vettä. Siksi sen mittaa-
miseen on myös vaikea kehittää 
yleispätevää menetelmää.

Suomikaan ei enää ole mikään 
lintukoto puhtaan veden suhteen. 
Useimmilla on muistissa muuta-
man vuoden takainen Nokian ve-
sikriisi ja viimeisimmäksi huol-
ta ovat aiheuttaneet Talvivaaran 
kaivoksen vaikutukset alueen ve-
sistöön.

– Suomessa on joissakin pai-
koin tullut ilmi myös viallisia 

– riittääkö sitä kaikille?
Monet elävät ilman rakkautta, mutta kukaan 

ei ole selvinnyt ilman vettä, vesikemian professori 
Simo Pehkonen lainaa kuulemaansa ajatelmaa 

putkia, joista on löytynyt kemi-
kaalijäämiä. Siksi on tärkeää, että 
pidämme infrastruktuurin kun-
nossa.

Vaikuta 
vesijalanjälkeesi
Hiilijalanjälki on paljon käytetty 
termi puhuttaessa ilmastonmuu-
toksesta. Yhtä lailla voidaan pu-
hua myös vesijalanjäljestä. Se ker-

too, kuinka paljon vettä on tarvit-
tu eri tuotteiden ja hyödykkeiden 
tuotantoprosessissa.

– Niin sanottua piilovettä on 
esimerkiksi yhdessä pienessä kah-
vikupillisessa 123 litraa. Vertai-
lun vuoksi voin kertoa, että noin 
viiden minuutin suihku kuluttaa 
suurin piirtein 95 litraa vettä.

Varsinainen piiloveden pohja-
ton kaivo on naudanlihan tuotan-
to. Pihviateria sisältää piilovettä 
peräti 15 500 litraa.

Jos haluaa pienentää vesijalan-
jälkeään, kannattaa miettiä omia 
valintojaan, Pehkonen sanoo.

– Teekupillisen tuottaminen 
kuluttaa vettä vain kymmenes-
osan siitä, mitä tarvitaan kahvi-
kupillisen tuottamiseen. Pelkäs-
tään vaihtamalla kahvin teehen 
voi pienentää omaa vesijalanjäl-
keään merkittävästi.

Vesivarastot 
hupenevat   
Kokonaisvesimäärä ei muutu 
maapallolla miksikään, Pehko-

nen tähdentää. Sen sijaan puh-
taan veden varastot hupenevat 
huolestuttavaa vauhtia. 

– Pohjavesien muodostuminen 
on melko hidasta ja kulutus puo-
lestaan on kasvanut. Käytämme 
tällä hetkellä puhdasta vettä no-
peammin kuin sitä ehtii muodos-
tua. Viimeisen viidenkymmenen 
vuoden aikana puhtaan veden va-
rastot ovat kutistuneet erityisen 
rivakkaa tahtia.

Pääsyynä tähän on ollut väes-
tönkasvu. Myös tehoviljelyn har-
joittaminen on verottanut vesiva-
rastoja.

– Monissa paikoissa sorrutaan 
älyttömyyksiin viljelyn suhteen. 
Esimerkiksi riisiä saatetaan viljel-
lä alueilla, joissa kuivuuden takia 
ei ole siihen minkäänlaisia luon-
taisia edellytyksiä. Siihen kuluu 
vettä hirvittävät määrät.

Voisiko ratkaisu löytyä valta-
meristä?

– Niissä on kiinni massiiviset 
vesivarannot. Jos saadaan keksit-
tyä kustannustehokkaita keino-

– Puhtaan veden varastot loppuisivat muutamassa vuosikymmenessä ilman nykyisiä puhdistusteknologioita, Simo Pehkonen 
kertoo esitellessään vedenpuhdistuspilottilaitetta.    

Tu i j a  H y t t i n e n

ja suolan poistamiseen, voidaan 
merivettäkin hyödyntää tulevai-
suudessa.

– Toivoa toki on. Jo nyt on ke-
hitetty niin sanottu käänteisos-
moosikalvo, jolla saadaan suolai-
sesta vedestä makeaa. Tätä on on-
nistuneesti käytetty muun muas-
sa Aasiassa, Pehkonen kertoo.

– Ongelmana on se, miten saa-
daan uudet teknologiat lanseerat-
tua sinne, missä tarve on suurin.

Sota puhtaasta 
vedestä?
Suomessa käytetään vettä noin 
150 litraa henkilöä kohden vuo-
rokaudessa.

– Se on OECD-maiden keski-
tasoa. Tuo arvio kertoo vain suo-
ran kulutuksen eli se ei sisällä pii-
loveden määrää.

Maailmalla on ennusteltu, et-
tä tulevaisuudessa puhtaasta ve-
destä saatetaan käydä jopa sotia.

– Voi syntyä myös kansain-
vaelluksia, kun ihmiset lähtevät 
liikkeelle kuivuuden tai saastu-

Tulevaisuudessa 
puhtaasta 
vedestä 
saatetaan 
käydä jopa 
sotia.

Valtaosa maapallon nykyisten asukkaiden lapsenlapsista joutuu kärsimään pahasta vesipulasta, ellei saastuttamiselle ja veden tuhlaamiselle tule loppua, monet tutkijat ovat varoittaneet. 
He muistuttavat, että ongelma on täysin ihmiskunnan itsensä aiheuttama ja siksi se olisi myös vältettävissä.
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Siikalatvan Vesihuollon toimitusjohtaja 
Tapani Koskitalo, Haukiputaan seura-
kuntapastori Pekka Mustakallio ja ete-
läisessä Afrikassa työskentelevä lähe-

tystyöntekijä, Tuiran, Karjasillan ja Kiimin-
gin seurakunnan nimikkolähetti Saara Ka-
laluka kertovat omat mielikuvansa vedestä. 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta vesi? 
Tapani Koskitalo: Sana välttämättömyys. 
Kuinka pitkään ihminen pärjää ilman vettä 
– ei kauaakaan. Mikä muu voisi olla yhtä tär-
keää elämälle kuin puhdas vesi? 
Pekka Mustakallio: Vesi on toisaalta konk-
reettisesti kaiken elämän edellytys, toisaalta 
siinä on ikiaikaista symboliikkaa. Jeesus pu-
huu elävän veden lähteestä. Kasteessa vaikut-
tavat sanat ja vesi. Ikivanhoissa kirkoissa saat-
taa olla sisällä kaivo. Veteen liittyy myös sy-
vyys ja pimeys. Meren pohjiin ei juuri pääse 
valoa, elleivät eliöt sitä itse tuota. 

Saara Kalaluka: Selkärangasta tulee suoma-
lainen tapa nähdä vesi: se on sinistä, puhdas-
ta, vilvoittavaa ja elintärkeää – ja sitä riittää. 
Kauneudennälkääni taas ovat ruokkineet elä-
mäni vesiputoukset: Hepoköngäs koti-Kai-
nuussa ja mahtipontiset Viktorian putoukset 
täällä Sambiassa. Afrikan vuosien myötä ve-
si on muuttunut niukkuudessaan kallisarvoi-
seksi luonnonvaraksi. 

Elämä sai alkunsa merissä ja jokainen olen-
to tarvitsee vettä elääkseen.  Mitä tämä lau-
se tarkoittaa sinulle? 
Tapani Koskitalo: Se tuon mieleeni yhden 
esimerkin puhtaan veden arvokkuudesta: jos 
otan nyt työpöydälleni pulloon vettä vesiha-
nasta, on se kohta laadultaan sellaista, joka 
ei enää menisi testeistämme läpi. Näin puh-
dasta vettä me saamme juoda vesihanasta. It-
se juon veden aina viileänä, hanavesi voittaa 
pulloveden.  

Pekka Mustakallio: Vesi on elämän kehto, 
tai ehkä vielä paremmin kohtu. Lastenleireil-
lä ja ripareilla huomaan, millainen spontaani 
riemu uimiseen ja pärskimiseen yhä vieläkin 
liittyy lapsilla ja nuorisolla. 

Vesi ylläpitää elämää ja meidän täytyy kan-
taa yhdessä huolta siitä, jotta kaikilla ihmisil-
lä ja eläimillä olisi käytössään puhdasta vettä.
Saara Kalaluka: Vesi ei ole minulle enää itses-
täänselvyys. Sen puute voi hyökätä täällä Sam-
biassa päälle milloin vain. Olen oppinut säilö-
mään vettä: sitä on kattilat täynnä keittiössä ja 
juomavesipulloja on ruokakomeron hyllyillä. 

Kaupungissa, jossa usean tunnin päivittäi-
set sähkökatkokset ovat arkipäivää, huomaa ole-
vansa vesikatkosten suhteen haavoittuvainen. 

Sambian Lusakassa kaupungin vesijohto-
verkostoon kuuluu vain murto-osa kaupun-
kilaisista.

RIITTA HIRVONEN

Mikä olisi yhtä tärkeää kuin vesi?
neiden vesien riivaamilta alueilta.  

Pehkosen mukaan veden mer-
kitys kiteytyy osuvasti seuraa-
vaan viisauteen: ”Miljoonat ovat 
eläneet ilman rakkautta. Kukaan 
ei ole selvinnyt ilman vettä.” 

– On äärimmäisen tärkeää ke-
hittää uutta vedenpuhdistustek-
nologiaa ja antaa sitä vaikka il-
maiseksi sinne, missä tilanne on 
päässyt pahaksi. Näin voidaan 
estää vesikriisien kärjistyminen 
konflikteiksi ja pakolaisaalloiksi.

– Tässä olisi tuhannen taalan 
paikka suomalaisillekin clean-
tech-yrityksille. Itä-Suomen yli-
opistossa vedentutkimus ja ve-
denpuhdistusmenetelmien kehit-
täminen on nouseva ala.

HELI HARING

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra  /  Pau la  L aa ja la h t i

Valtaosa maapallon nykyisten asukkaiden lapsenlapsista joutuu kärsimään pahasta vesipulasta, ellei saastuttamiselle ja veden tuhlaamiselle tule loppua, monet tutkijat ovat varoittaneet. 
He muistuttavat, että ongelma on täysin ihmiskunnan itsensä aiheuttama ja siksi se olisi myös vältettävissä.
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perjantai 4.11. 
18.00  Messu Tuomiokirkko 
20.00  Konsertti Pohjankartano 
 kls. 
21.00  YöKahvila

lauantai 5.11. 
10.00  Messu Tuiran kirkko 
11.45  Pohjankartanon aulassa FC 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 G-Powered, Save 
15.45  Pohjankartanon aulassa FC 
16.00  MajaKat Pohjankartano 
17.45  Pohjankartanon aulassa FC 
18.00  Konsertti Pohjankartano 
 Herz, Pro Fide 50-v konsertti 
21.00  elävää Kuvaa Pohjankartano 

sunnuntai 6.11. 
10.00  Messu Karjasillan kirkko 
12.00  Konsertti Pohjankartano 
 Esa Rättyän juhlakonsertti, Velj. Löytty 

Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.10.2016

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

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

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

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

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

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Ilari Kristian 
Syrjänen, Patrick Onni Johan-
nes Meriläinen, Miia Alice 
Anselika Alaniemi, Salla Raa-
kel Holma, Sinna Lilja Adele 
Mäkelä, Oona Adelia Kiviah-
de, Elia Vilho Topias Wathén, 
Onni Aleksi Tissari.
Karjasilta: Nooa Juhani As-
lak Heino, Eeli Anton Hirvo-
nen, Iina Aliisa Karhu, Alis-
sa Josefina Meriläinen, Roni 
Petteri Neuvonen, Niilo Mati-
as Nieminen, Rauha Aleksan-
dra Rytky, Emilia Isabella Sir-
niö, Eetu Petteri Vuoti, Alisa 
Anna Evelyn Vähänen.
Kiiminki: Jenny Emilia Pu-
hakka, Veera Elisa Seikkala, 
Julius Tapani Laine.
Oulujoki: Aati Samuli Korri, 
Aida Elli Ilona Sillanpää, Is-
la Matilda Tornberg, Silja Sa-
nelma Uutinen, Venni Ansel-
mi Väisänen, Saaga Magda-
leena Vääräniemi, Olga Ade-
lia Österberg.
Oulunsalo: Konsta Miki No-
ah Kaniin, Viivi Lotta Ade-
liina Vahera, Amanda Evelia 
Yli-Suvanto.

Leikkaa talteen!

Tuira: Jamiel Krister Tapani 
Hanhela, Isla Amelia Huhta-
la, Konsta Henry Valtteri Ke-
ränen, Lenni Wilbert Paakko-
lanvaara, Patrik Hannu Ka-
levi Pitkänen, Heikki Saka-
ri Pohjonen, Nea Inkeri Ter-
vonen, Unna Karoliina Tuo-
riniemi.

Vihityt
Karjasilta: Esa Matias Trög ja 
Minna Elina Moilanen, Niko 
Petteri Karhu ja Mirva Tuu-
lia Polvi.
Tuira: Olli Petteri Haataja ja 
Pilvi-Sisko Anniina Musto-
nen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Alisa 
Launonen 93, Reijo Kaarlo 
Pitkänen 71.
Karjasilta: Topi Matti Haa-
pala 76, Maria Helena Kakko 
83, Helvi Maria Kukkola 91, 
Veikko Iisak Rämet 78.
Oulujoki: Anna Sofia Harju 
88, Jussi Matias Röyttä 77.
Oulunsalo: Anni Kiuttu 83.
Tuira: Paavo Samuli Mylly-
lä 84, Arvo Johannes Petäjä-
kangas 81.

Oulun seurakunnat 
tarjoavat keskus-
teluapua ja keino-
ja arjesta selviy-

tymiseen yhden vanhem-
man perheille tarkoitetuis-
sa avoimissa vertaistuki-
ryhmissä.  

Vertaistukiryhmät to-
teutetaan yhteistyössä Ou-
lun Seudun Yhden van-
hemman perheet -yhdistyk-
sen kanssa. Vertaistukiryh-
mät eli olohuoneet kokoon-
tuvat kerran kuussa Pyhän 
Andreaan kirkolla Kaakku-
rissa, Sulkakuja 8, ja Pyhän 
Luukkaan kappelissa Lin-
nanmaalla, Yliopistokatu 7.  

Olohuoneessa keskus-
tellaan yhdessä esimerkiksi 
lasten kasvatuksesta, omas-
ta jaksamisesta ja hyvin-
voinnista. Vanhemmat voi-
vat myös itse ehdottaa eri 
aiheita käsiteltäväksi. 

Paikalla voi olla myös 
asiantuntija alustamas-
sa keskustelua eri aiheista. 
Torstaina 13.10. Linnan-

maan olohuoneessa pasto-
ri-perheterapeutti Helena 
Paalanne alustaa keskuste-
lua aiheesta Isän ikävä. 

– Olohuone-iltoihin 
osallistuu hyvin erilaisissa 
tilanteissa olevia vanhem-
pia ja perheitä. Osa van-
hemmista voi olla hyvin yk-
sin. Olohuone voi olla hen-
kireikä varsinkin heille, 
joilla turvaverkko on pieni 
tai olematon, kertoo Tuiran 

seurakunnan diakoni Rai-
ja Yrjölä. 

Vertaistukiryhmät tar-
joavatkin monelle paikan, 
jossa saa hengähtää, jutel-
la ja saada tukea muilta sa-
massa tilanteessa olevilta. 

Lastenhoito 
järjestetty 
Olohuoneen lapsille järjes-
tetään toimintaa ja hoitoa 
sillä aikaa, kun vanhem-

mat keskustelevat keske-
nään. Tarjolla on myös il-
tapalaa. 

Olohuoneisiin voi osal-
listua halutessaan vaikka 
vain kerran tai joka kerta. 
Tapamiset soveltuvat erin-
omaisesti myös erityislap-
sille, sillä tilat ovat esteet-
tömät.

Olohuone-iltoja jär-
jestetään kerran kuussa: 
Kaakkurissa keskiviik-
koisin 17.30–19 ja Lin-
nanmaalla torstaisin kello 
17.30–19. 30. 

Pyhän Luukkaan kappe-
lin kokoontumiset järjeste-
tään torstaisin 13.10., 10.11. 
ja 8.12. Pyhän Andreaan 
kirkon Olohuoneet pide-
tään 19.10., 16.11. ja 14.12. 

Pyhän Andreaan illois-
sa yhteistyökumppaneina 
ovat Oulun kaupunki, Ou-
lun Seudun Omaishoitajat 
ja Läheiset ry, Oulun Dia-
koniaopisto sekä järjestöjen 
perheverkko.

Olohuoneessa voi purkaa sydäntään
K

irko
n ku

vap
an

kki / H
eid

i M
akko

n
en



15Rauhan Tervehdys  |  Nro 30  |  13.–20.10.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Salla Autere ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Harrastukset ja kerhot 
KOHTAAMISIA-Raamis to 
13.10. klo 18–19.30 Keskus-
tan srk-talo. Illan teema on 
itselle hankalat ihmiset. 

Eläkeläisten kerhot
ovat kaikille eläkeläisille 
avoimia kerhoja hartau-
den, ohjelman ja kahvit-
telun merkeissä. 
Heinäpään eläkeläis-
ten kerho torstaisin klo 
10.30–12 Heinätorin srk-
talossa. 
Intiön eläkeläisten ker-
ho torstaisin 12.30–14 
Intiön srk-kodissa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto to 13.10. 
ja 20.10. klo 11–12, Keskus-
tan srk-talo. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti 
Järven vastaanotto.
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 soittamalla 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan srk-
talossa. 
Diakonian aamu ti 18.10. 
klo 9–11 Keskustan srk-ta-
lo. Diakonian aamu tiistai-
sin klo 9–11 Keskustan srk-
talossa (Isokatu 17, Monitoi-
misali). Työttömien ja vähä-
varaisten maksuton aamupa-
la ja kaikenikäisten juttutu-

pa. Aamupala on tarjolla kel-
lo 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 19.10. klo 11–12 
Keskustan srk-talo, 2. krs. 
ruokasali Kaneli. Hinta 2 €.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho to 13.10. ja 
20.10. klo 10–11.30 Keskus-
tan srk-talo. Lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huolta-
jan kanssa.  
Liikuntakerho 3.–6.-lk ma 
17.10. klo 18–19 Kansainvä-
linen koulu, Kasarmintie 4, 
liikuntasali. Kerhossa pela-
taan yleisimpiä pallo- ja mai-
lapelejä, liikutaan erilaisil-
la temppuradoilla ja nauti-
taan liikunnan riemusta yh-
dessä toisten lasten kanssa. 
Et tarvitse omia liikuntaväli-
neitä, vain reippaan mielen. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.
Heinätorin perhekahvila ti 
18.10. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Perhekahvilaan 
voit tulla tapaamaan vanho-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
13.10. ja 20.10. klo 13–14,  
Vanha pappila. Syyskaudel-
la luetaan Jeremian kirjaa. 
Raamattupiiri on tarkoitet-
tu kaikille Raamatusta kiin-
nostuneille. Raamattupiirin 
vetäjän alustuksen jälkeen 
keskustellaan luetusta koh-
dasta.
Messu su 16.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Pauli Niemelä ja avustavat 
Anna-Mari Heikkinen ja Jou-
ko Lankinen. Kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Pé-
ter Marosvari. Lähetys radio 
Dei ja Pooki sekä www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 16.10. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen. 
Messu su 23.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen ja avustavat An-
na-Mari Heikkinen ja Jou-
ko Lankinen. Kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Pé-
ter Marosvári. Lähetys radio 
Dei ja Pooki sekä www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 23.10. klo 13, Hei-
nätorin srk-talo. Toimittaa 

ja ja uusia ystäviä. Lapset tu-
levat perhekahvilaan huolta-
jan mukana ja he voivat leik-
kiä toisten kanssa, väritellä 
värityskuvia ja piirtää. Tarjol-
la mehua ja kahvia pikkupur-
tavan kera. Aloitamme  lyhy-
ellä hartaustuokiolla ja pää-
tämme lasten ja aikuisten 
yhteiseen loru- ja lauluhet-
keen. Voit piipahtaa tai viet-
tää koko yhteisen ajan. Mu-
kana lastenohjaaja Tea Lak-
kala. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunnan kirkkoherran eli

1. vaalisijalle asetetun Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherran Pauli Niemelän vaalinäyte on 
Oulun tuomiokirkon messussa su 16.10. klo 10.

Vaalipäivä su 13.11.2016

Ennakkoäänestys 7.–11.11.
•  ma–pe 7.–11.11. klo 9–18 Oulun tuomiokirkkoseura- 

kunnan kirkkoherranvirastossa, Isokatu 17

Katso muut ennakkoäänestyspaikat vaalisivuilta.

Vaalipaneeli  
järjestetään kauppakeskus Valkeassa pe 4.11. klo 16 alkaen.

Kotiäänestys 7.–11.11.  
Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä viimeistään 4.11.
soittamalla klo 9–16 kirkkoherranvirastoon p. 08 316 1401.

Äänioikeutettuja 
ovat täysi-ikäiset Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
jäsenet.

TUOMIOROVASTIN 
VAALI

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

Kirkon todellinen aarre 
on Jumalan kunnian ja 
armon kaikkein pyhin 
evankeliumi.” 

“

Oulun tuomiokirkossa
Su 16.10.2016 klo 16

Konsertti
Maija Tynkkynen, cembalo ja urut

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

musiikinjohto Olli Heikkilä

Su 20.11. klo 15
tuomiorovasti Matti Pikkaraisen

lähtöjuhla -konsertti
musiikista vastaa Oulun tuomiokirkon

kirkkomuusikot

VALTAKUNNALLISET

Sinun tähtesi
www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat

Keskiviikkoseurat 
keskiviikkoisin 
klo 18 
Vanhassa 
pappilassa.

Elossa -kahavila
pe 21.10. klo 19–23.30 
Keskustan srk-talossa. 

Nuorten aikuisten 
kaikille avoin kahavila. 
Tarjolla pientä evästä, 
illan vieraana klo 21 

Iina Palokangas. 
Hartaus klo 22.

Käsityökerho 

Silmukka 
ke 19.10. klo 10–13 Oulun 
tuomiokirkon kryptassa. 
Kerho on mukavaa yhdes-
säoloa ja käsitöitä. Silmu-
kassa voi tehdä käsitöitä 
itselle tai myyntiin lähe-
tystyön hyväksi.

Makustellaan 
maapalloa -kerho 
alakoululaisille 
keskiviikkoisin klo 17.30–19 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Puuhakerho, jossa askarrellaan, 
leivotaan ja tutustutaan 
maapallon eri puoliin. 

Konsertti
sunnuntaina 16.10. klo 16

Oulun tuomiokirkossa.

Aila Knihtilä
laulu

Virve Karen
laulu

Sinikka 
Ala-Leppilampi 

viulu

Maija Tynkkynen
cembalo ja urut

Kolehti lähetystyön 
hyväksi.

 

 

KRISTUS YHDISTÄÄ 
- YHTEYTEEN JA RUKOUKSEEN 

Lauantaina 22.10. klo 15 alkaen  
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukant. 6, Oulu) 

 
 

Seurakunnan yhteinen rukous   
- eväitä ja tavoitteita 

OPETUKSET: Jorma Lahikainen, Hki 
(Helsinki rukoilee –verkoston rukouskoordinaattori) 

 
 
 

TILAISUUKSIEN AIHEET:  

 

15.00: Seurakunnan yhteinen rukous 

16.15: Rukouksen maalitaulut                       

17.30: Tarjoilutauko 

 

18.00:  OULU RUKOILEE –ilta:  
- krist. yhteyden ja seurakuntien puol. 
- Oulun kaup:n (johto/esivalta) puolesta 

Olet lämpimästi tervetullut!   

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 
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Menot Oulun seurakunnissa  13.–20.10.2016

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Jaakko Tölli, Er-
ja Haho ja Anne Schönberg. 
Mukana myös kirkkokuoro, 
kamarikuoro ja ruskaköö-
ri. Messun jälkeen kirkko-
kahvit seurakuntakeskukses-
sa, jossa julkaistaan ”Luther 
bullaa”-leivontavihkonen.
Raamattupiiri to 13.10. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 20.10. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 17.10. klo 
11–12 Jäälin kappelissa. Ate-
rian hinta 3  €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 17.10. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta), maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11. Jäälin 
kappelin perhekerho ei ko-
koonnu 20.10. aamupäivällä, 
tervetuloa perheiden iltaan, 
ks. erillinen ilmoitus. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Pekka Mustakallio. 
Messudiakonina Elisa Manni-
nen. Kanttorina Hannu Nie-
melä. Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. Reformaati-
on juhlavuoden aloitusmes-
su.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 13.10. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Musiikki
Huilumatinea su 16.10. klo 
15 srk-keskuksessa. Eero 
Blomberg soittaa soolohui-
lumusiikkia. Ohjelmassa mu-
siikkia 1700-luvulta. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja Outi 
Palokangas p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 17.10. klo 13 Vete-

raanikuja 3 kerhohuoneessa, 
Asemakylä, to 20.10. klo 13 
srk-keskuksen Frosterus-sa-
lissa ja to 20.10. klo 13 Kellon 
srk-kodilla.  Kerhossa harta-
us, kahvit ja vaihtelevaa oh-
jelmaa, joskus vierailija. 
Juttukahvila ke 19.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvila kaikenikäisille, 
jotka voivat kokoontua päi-
vällä yhteen. Juttukahvilas-
sa alkuhartaus, kahvit ja yh-
teistä ohjelmaa sekä keskus-
telua, joskus vierailijoita. Jut-
tukahvila on ilmainen.
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18-21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Muut menot
Kirkkoherranvirasto sul-
jettu ti 18.10. ja avoinna ke 
19.10. klo 9–14.

Aamupuuro-Akatemia ma 
17.10. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin kohtaamispaikka. 
Klo 9.50 aamuhartaus kappe-
lissa, klo 10 aamupuuro, voi-
leivät ja kahvi ja klo 10.30–
11.30 Erwin Fischer esittelee 
internetin sisältöjä, esim. ää-
nikirjat ja kurssit. Aamupuu-
ron valmistavat Puttaan Mar-
tat. Ruokailu on maksuton, 
halutessaan voi pudottaa va-
paaehtoisen maksun rahalip-
paaseen.
Vapaaehtoisten ilta palve-
luasunnoissa toimiville va-
paaehtoisille ke 19.10. klo 
17–19.30 srk-keskuksessa. 
Mukana Maria Olkoniemi. 
Ilm. 14.10. mennessä Johan-
nalle, p. 045 1393 993 tai jo-
hanna.kerola@evl.fi. 
Lähde mukaan Maata nä-
kyvissä -festareille Turkuun 
18.–20.11. Hinta 60 € sis. fes-
tariliput (58€), matkat, ma-
joituksen ja ruuat. Ilm. osoit-
teessa http://www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat -> 
hakusanalla maata näkyvis-
sä. Lisätietoa www.maatana-

Jäälin kappelissaa maanan-
taisin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Pyhäkoulu su 16.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 17.10. klo 
10–13 Jäälin kappelissa. Kai-
kille avoin tapaamispaikka, 
jossa kahvittelun ohessa jut-
telemme arkipäivän asioista. 
Naisten kasvuryhmä ti 
18.10. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelissa.
Ilta perheille to 20.10. klo 

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

Aulassa voit tutustua erilaisiin vapaaehtois-
toiminnan tapoihin. Samalla saat tietoa, mil-
laista vapaaehtoisapua on tarjolla. Esittelijöi-
nä vapaaehtoistoimintaa organisoivat ihmiset 
ODL:stä, AVEK-toiminnasta, Haukiputaan pal-
veluasunnoista ja seurakunnasta. 

Juhlamessu
sunnuntaina 16.10. klo 10 vietetään 

Kiimingin kirkossa uskonpuhdistuksen 
muistopäivän kunniaksi juhlamessua, 

jossa esillä ovat Martti Luther ja 
uskonpuhdistuksen ajan virret.

Mukana messussa on kolme kuoroa; 
kirkkokuoro Sari Wallinin, 

Ruskakööri Risto Ainalin ja kamarikuoro sekä 
soitinryhmä Jarkko Metsänheimon johdolla. 

Jumalanpalveluksen virret on mahdollista 
laulaa äänissä kuorojen mukana, mutta ne voi 
laulaa myös aivan normaaliin tapaan. Kuorot 

laulavat vuorollaan messun eri vaiheissa. 

Juhlamessun jälkeen on kirkkokahvit 
ja "Luther-bullaa" leivontakirjasen 

julkistamistilaisuus, jonka yhteydessä 
myös kuorot laulavat. 

Mainioita leivontaohjeita ovat koonneet 
lastenohjaajat Anne Schönbergin johdolla. 

Vihkosia on jaossa kirkkokahvien päätteeksi. 

Tervetuloa!

18–20 Jäälin kappelissa. Kut-
summe mukaan erityisesti 
myös isovanhempia. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja il-
lan päätteeksi pientä iltapa-
laa. Tervetuloa!
Varttikirkko ja Yökahvila 
pe 21.10. klo 18.30–22 Jäälin 
kappelissa.  

Muut menot
Siionin virsiseurat su 16.10. 
klo 14 Jäälin kappelissa. Vei-
saamme uudistettuja Siionin 
virsiä. 
Rauhanyhdistys: su 16.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Martti 
Määttä, Ilkka Alakärppä. 

Nuortenleiri 18.–20.11.
Suvelassa tapahtuu kummia, 
uskallatko tulla mukaan?
Leiri tarkoitettu rippikoulun käyneille nuorille. 
Ohjelma salainen, erittäin salainen.
Ilmoittautuminen leirille 17.10.–6.11.2016
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi, 
tapahtumakalenterin kautta.

Uudet virret -yhteislauluilta 
keskiviikkona 19.10. klo 18.30 srk-keskuksessa. 

Tutustutaan virsikirjan lisävihkoon. 
Mukana illassa ovat Oulun hiippakunnan 
jumalanpalvelusneuvottelukunnan jäsenet 
Jouko Kantola, Päivi Jussila, Ari Rautakoski, 
Mauri Miettunen, Riitta Yliluoma ja Raimo Paaso. 
Tervetuloa! 
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kyvissa.fi.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 16.10. klo 
16 ry:llä. Kello: huutokaup-
paompeluseurat pe 14.10. 
klo 18.30 Teppolalla, seurat 

su 16.10. klo 17 ry:llä. Jokiky-
lä: kodinilta su 16.10. klo 17 
ry:llä, ompeluseurat to 20.10. 
klo 18.30 Marja ja Markku 
Huttusella.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Tuomasmessu la 15.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Loka-
kuun tuomasmessussa us-
konpuhdistuksen muistopy-
hän aattona saarnaa euro-
parlamentaarikko Liisa Jaa-
konsaari, liturgina Satu Krei-
vi-Palosaari. Naisten Pankin 
Oulun toimijat laittavat kirk-
kokahvit ja esittelevät toi-
mintaansa. Riitta Piippo ja 
Chapel Band vastaa musii-
kista. Jumala ompi linnam-
me! kajahtaa tässä  messus-
sa varmasti. Pyhäkoulu. Ks. il-
moitus s. 20.
Messu su 16.10. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Suomen rau-
hanturvaajaliiton 60-v. juhla-
messu. Ks. ilmoitus.
Messu su 16.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Oikarinen, avustaa Tiina Si-
loaho, kanttori Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. Musiikis-
sa avustavat Jaana ja Jorma 
Pulkkinen. 
Messu su 16.10. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttori Sirpa Ilves-
luoto. Pyhän Andreaan nais-
kuoro avustaa. Kirkkokahvit. 
Marttojen kirkkopyhä. 
Messu su 16.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Juha Vähäkangs, avustaa Tii-
na Siloaho, kanttori Ilkka Jär-
viö. Kolehti Pohjois-Pohjan-
maan kirkkomusiikkipiirille. 
Kirkkokahvit.
Arabiankielinen hartaus su 
16.10. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 13.10. klo 
13 ja to 20.10. klo 13, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 13.10. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Maikkulan raamattupiiri to 
13.10. klo 18 ja to 20.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Hanna rukousryhmä to 
13.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kokoonnumme joka toi-
nen to klo 18–19.30 Kastel-
lin kirkon seurakuntasalissa. 
Lisätietoja: Mari Vakkilainen, 
p. 050 3035 243. 
Hartaus pe 14.10. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2.  Marja-Leena Tahko-
la ja Taina Voutilainen. 
Herännäisseurat su 16.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko. 
Jukka Hautala tulee esitte-
lemään uusia Siionin Virsiä. 
Raamattupiiri ke 19.10. klo 
18, Karjasillan kirkko.  

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho ma 17.10. 
klo 12 Maikkulan kappeli,  to 
20.10. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkko, to 20.10. klo 13 
Kastellin kirkko, to 20.10. klo 
13 Kaukovainion kappeli.
Palvelupiiri ma 17.10. klo 
13, Karjasillan kirkko. Olet-
ko kiinnostunut toimimaan 
diakonian vapaaehtoisteh-
tävissä Karjasillan seurakun-
nassa? Tule mukaan yhtei-
seen kokoontumiseemme, 
jossa tapaat muita vapaaeh-

toisia ja saat tietoa ajankoh-
taisista tehtävistä. Aloitam-
me kokoontumisen pienel-
lä hiljentymisellä ja jatkam-
me jutustellen kahvikuppos-
ten ääressä. 
Diakoniaryhmä ti 18.10. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Lähetyspiiri ti 18.10. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
19.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Jevgeni Vodolazkin: Ar-
senin neljä elämää ja Milja 
Kaunisto: Kalmantanssi. 

Operaatio Joulun lapsi 
-keräysilta ja pakettitalkoot 
maanantaina 17.10. klo 18 Kastellin kirkossa.

Tule antamaan omastasi ja kokoamaan lahjapaketteja 
Euroopan köyhimmille lapsille yhdessä hyvää tehden.
Operaatio Joulun lapsi on keräys, jolla kerätään lahja-
paketteja Euroopan köyhimmille lapsille Romaniassa ja 
Moldovassa. 

Voit tuoda keräysiltaan jotakin tai kaikkia seuraavista: 
• kenkälaatikkoon mahtuvia leluja
• hammasharjoja ja -tahnoja
• saippuoita
• kampoja
• pipoja
• hanskoja
• paitoja
• sukkia
• kyniä
• vihkoja
• teroittimia
• pyyhekumeja
• hedelmäkarkkipusseja 
tai tuoda jo valmiin lahjapaketin. 

Illan aikana pientä iltapalaa. 
Lisätietoja www.joulunlapsi.fi ja 
pastori Mirjami Dutton, p. 044 3161 473. 

Messu 
sunnuntaina 16.10. klo 12 
Pyhä Andreaan kirkossa.

Marttojen 
kirkkopyhä.
Kutsumme kaikkia Martta 
-toiminnassa mukana olevia 
Marttoja kirkkopyhään Pyhän 
Andreaan kirkolle messuun 
16.10. klo 12. 
Messun jälkeen nautimme 
kirkkokahvit.
Messu on kaikille tarkoitettu, 
Martat palvelevat messussa ja kirkkokahveilla.
Yhteistyössä Kaakkurin Martat ja Karjasillan seurakunta.

Kaakkurin olohuone on vertaistuki-
ryhmä yhden vanhemman perheille.
Olohuone on avoinna Kaakkurissa, 
Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8). 

Olkkari on mukava ja turvallinen kokoontumis-
paikka yhden vanhemman perheille. Olohuone-
tila soveltuu erinomaisesti erityislapsille, sillä tilat ovat 
esteettömät. Olkkarin tarkoituksena on se, että voim-
me jakaa yhdessä arjen ilot ja surutkin. Olkkarista voit 
löytää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. Lapsille on 
omaa puuhaa ja lastenhoitajat leikittämässä. Tarjolla 
on iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. Lastenhoito on 
järjestetty. 
Yhteistyössä Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry, Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry, Ou-
lun Diakoniaopisto, Karjasillan seurakunta sekä järjes-
töjen perheverkko. 
Lisätietoja: salla.jamsen@osol.fi, p. 040 7710 266  tai ou-
lunseudunyvp@gmail.com,  p. 044 3690 844. 
Tervetuloa mukaan!

Juhlamessu 
Suomen rauhanturvaajaliitto 
60 vuotta
Cantio Laudis -kuoro 
10 vuotta 
sunnuntaina 16.10. klo 10 
Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kenttäpiispa Pekka Särkiö 
saarnaa, avustavat Juhani Lavanko, Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Juha Soranta. Cantio-Laudis.
Kirkkokahvit. Messun jälkeen mahdollisuus myös  
henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9–10. 
Maksuton aamupala: puu-
roa, leipää ja leikkeleitä se-
kä kahvia ja teetä. 
Aamupuuro Kaakkurissa 
perjantaisin klo 9–10, Pyhän 
Andreaan kirkko. Aamupala 

työttömille ja pienituloisille. 
Alussa hartaus. 
Jos olet kiinnostunut toimi-
maan vapaaehtoisena aa-
mupuuron järjestelytehtä-
vissä, ota yhteyttä diakonia-
työntekijöihin Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035 tai 
Päivi Rahja, p. 044 3161 457.

Lau
ri Lau

kkan
en

Adventtileiri 18.–20.11.
2.–6.-luokkalaisille Rokuan leirikeskuksessa.Leirin hinta 
31 €. Lisätietoja Anskulta  p. 040 8315 932. Ilmoittautu-
miset www.oulunseurakunnat.fi/ilmo viimeistään 2.11. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan alueella asuvat. 

Lapsiperheretki Santa Parkiin ja napapiirille
La 26.11. Vierailemme Santa parkin luolastossa ja joulu-
pukin Pajakylässä. Alle 10-vuotiaat lapset osallistuvat ret-
kelle vain aikuisen kanssa. Retkelle mahtuu 45 osallistu-
jaa. Retken hinta 0–2-v. 20 €, 3–11-v. 30 € ja 12-v. täyttä-
neet 40 €. Lisätietoja Katjalta, katja.ylitalo@evl.fi p. 040 
5747 147. Ilmoittautumiset www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo viimeistään 6.11. Etusijalla ovat Karjasillan seurakun-
nan alueella asuvat.

Messupyhis Kastellin kirkossa
Tervetuloa lapset tai koko perhekin pyhäkouluhet-
keen! Kokoonnumme 4.12. saakka sunnuntaisin klo 
10 Kastellin kirkossa messun aikana. Pyhäkoulu on 
lasten oma toiminnallinen pyhäkouluhetki. Pyhäkou-
lun päätteeksi lapset voivat osallistua vanhemman 
tai muun oman aikuisen kanssa yhteiselle ehtoollisel-
le. Perhemessusunnuntaina ei ole pyhäkoulua.

Luontopyhis 
sunnuntaina 16.10. klo 15, Lämsänjärven leirikeskus. 
Tervetuloa, koko perhe, yhteiseen mukavaan het-
keen. Isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. Luon-
topyhiksessä hiljennymme hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin sekä touhuamme yh-
dessä sisällä ja ulkona. Ota mukaan omat eväät ja 
makkarat, sillä joka kerta on makkaranpaistomah-
dollisuus. Kutsumme mukaan kaikenikäisiä! Kokoon-
numme su 27.11. saakka tänä syksynä.

Puistopyhis
Kutsumme puistopyhäkouluun Metsokankaan kes-
kusleikkipuistoon sinua perhepäivähoitaja, äiti, isä 
tai muu aikuinen lasten kanssa. Kokoonnumme tänä 
syksynä ke 19.10. ja 30.11. klo 9.30. Laulamme. leikim-
me ja pysähdymme olennaisen äärellä.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 16.10. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Matti 
Jurvelin, avustaa Anu Fedo-
toff, kanttorina Anja Hyyry-
läinen, kirkkokuoro. 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla 
jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talolla.  
Messu su 16.10. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.10. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.10. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Suljettu ti 18.10. 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa
(myös 18.10.).

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  13.–20.10.2016

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, ehtoollisella 
avustus Toivo Määttä, Riit-
ta Markus-Wikstedt, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
koväärtit Heimo Tölli ja Veik-
ko Pitkälä, Kirkonkylän Rau-
hanyhdistyksen 80-vuotis-
juhla, virtuaalikirkko. 
Hartaus ke 19.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Maija Sivula, 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Hartaus to 20.10. klo 13.30, 
Teppola. Petri Satomaa, Pir-
jo Mäntyvaara.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
20.10. Olemme retkellä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 14.10. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
17.10. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 20.10. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 21.10. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Repun perhekerho 20.10. 
klo 9.30.

Harrastukset ja kerhot
Kyläkamari ma 17.10. klo 11 
Pysäkillä. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 18.10. klo 13, Py-
säkki.

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

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 20.10. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo.  
Aikuisten laulukerho to 
20.10. klo 11, Yli-Iin srk-talo. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 14.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. Kahvittelun lo-
massa voit tehdä pieniä os-
toksia lähetystyön hyväksi. 

Eläkeläisten kerho ma 17.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 17.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Pikku Putiikki ti 18.10. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. Kan-
sainvälisen diakonian hyväk-
si myytävänä sukkia, lapasia 
ja pieniä lahjatavaroita. Os-
tokset voi maksaa käytävällä 
olevaan lippaaseen. 
Neulansilmä ti 18.10. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen sekä suomalai-
sille että maahanmuuttaja-
naisille tarkoitettu naisten 
ja tyttöjen käsityökerho. Li-
sätietoja: Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 tai Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459. 
Fransupiiri ti 18.10. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
19.10. klo 17, Hintan srk-talo.
Diakoniailta ke 19.10. klo 18 
Ahti Alatalolla, Kulmalantie 
16, 91200 Yli-Ii.  Diakoniail-
ta Sanan ja kahvikupposen 
äärellä. Hartaus, veisuuta ja 
kahvittelua yhdessäolon lo-
massa. Arvontaa. 
Seurakuntakerho to 20.10. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 

Musiikkitilaisuudet
Iltamusiikki – Cadenza-kuo-
ro ke 19.10. klo 19 Oulunsa-
lon kirkossa. Ks. ilmoitus.
Kairos-yhtyeen konsertti su 
23.10. klo 19 Oulunsalon kir-
kossa. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Herättäjäyhdistys su 16.10. 
klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Kempeleen keskustan srk-
talolla, Tiilitie 1.
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Pe 14.10. klo 18.30 
lauluseurat Piia ja Jussi-Pek-
ka Pudas, Vinssikuja 12. Su 

16.10. klo 10 juhlajumalan-
palvelus kirkossa, klo 12 ruo-
kailu, klo 13 Oulunsalon rau-
hanyhdistys 80 vuotta, Pekka 
Kinnunen. Ti 18.10. klo 18.30 
lauluseurat Hilkka ja Aimo 
Haukipurolla, Kaverinkuja. 
Pe 21.10. klo 19 nuorten per-
jantai ry:llä.
Salonpää: Pe 21.10. klo 18.30 
kotiseurat Kurunlahdella.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
18.10. klo 9 Pysäkillä vähäva-
raisille ja yksinäisille.

Tansanialainen ilta 
pe 14.10. klo 18 Hintan seurakuntatalossa. 
Millaista on elämä Tansaniassa ja miten se poikkeaa mei-
dän arjestamme? Entäpä tekisikö mieli perjantai-iltana 
erityisen hyvää pizzaa nuorekkaassa seurassa? 
Tervetuloa kuulemaan pastori ja lähetystyöntekijä Riit-
ta Heinon tuoreet terveiset Tansaniasta. Illassa mukana 
musisoimassa myös Oulujoen seurakunnan nuorten bän-
di sekä illan päätteeksi myytävänä Purtsin ja nuorten val-
mistamaa pizzaa. Tuotto nimikkolähetystyölle.

Iltamusiikki – 
Cadenza-kuoro 

keskiviikkona 19.10. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Cadenza-kuoro koostuu Oamk:n 
kirkkomusiikin opiskelijoista. 

Iltamusiikkissa kuullaan kuorolaulua, piano- ja 
urkumusiikkia, duettoja sekä yksinlaulua. 

Ohjelmistossa on perinteisiä suomalaisia lauluja,
 vanhaa ja uudempaa hengellistä musiikkia 

sekä tietysti yhdessä laulettu virsi.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

"Varjoista valoon" – 
Kairos-yhtyeen konsertti

sunnuntaina 23.10. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Kairos-yhtye syntyi Torniossa 2013 oululaissyntyisen 
Päivi Pulkkisen säveltämien laulujen ympärille. 
Yhtyeen viulisti-pianisti Mikko Sorri on myös 

tehnyt paljon lauluja viime aikoina. 
Osa lauluista on tehty tunnettuihin runoihin 

kuten Eino Leinon Rauhattoman Rukous 
ja Aale Tynnin Kaarisilta.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Yhteislaulutilaisuus 
su 16.10. klo 18 Sanginsuun seurakuntakodissa. 
Virsiä ja hengellisiä lauluja. 
Kanttori Lauri Nurkkala laulattaa ja johtaa Gaudiate-
kuoroa. Iltahartaus. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.45.

Hyvän vanhenemisen eväät 
ma 17.10. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa.  
Geriatri Petteri Viramo. Illan avaus LC Myllyoja Haapa-
lehto presidentti Hannu Tarvas. Seurakunnan terveiset 
ja iltarukous kirkkoherra Satu Saarinen. Kahvitarjoilu al-
kaen klo 17.15. Järjestäjinä Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyö ja Lions Club Myllyoja Haapalehto.

Itse tehty arki 
ti 18.10. klo 10–12 Myllyojan seurakuntatalossa  ja 
ti 18.10. klo 14–16 Sanginsuun seurakuntakodissa. 
Yhteisöllinen taidetyöpaja. Tule tekemään taidetta kier-
rätysmateriaaleista. Työpaja on ilmainen. Voit piipahtaa 
tai olla koko ajan mukana. Taidetyöpaja toteutetaan yh-
dessä Valkonauhaliiton kanssa. Vetäjinä toimivat Taru 
Koivisto ja Iina Hunter. Tarjolla pientä purtavaa.

Hintan iltaperhekahvila 
ke 19.10. klo 18–20 Hintan seurakuntatalo. Kokoontumi-
set ovat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Kahvilaan 
saa tulla aukioloajan puitteissa klo 18-20 oman aika-
taulun mukaisesti. Iltaperhekahvilassa on mahdollisuus 
mm. pelata sählyä, temppuilla liikuntasalissa, pelata pe-
lejä, leikkiä. Illan päätteeksi on tarjolla kunnon iltapala. 

Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-

tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 17.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

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

Diakonian 
aamupuuro 
tiistaina 18.10. klo 9 
Pysäkillä. 

Aamupuuro 
on tarkoitettu 
vähävaraisille ja 
yksinäisille 
oulunsalolaisille.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Evankelista Luukkaan ja 
kappelin vihkimisen muis-
topäivän messu su 16.10. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustaa Päivi Jussila, kantto-
ri Raakel Pöyhtäri. Mukana 
musiikkiryhmä. Messun jäl-
keen nyyttäribrunssi. Tarjol-
la syötävää. Tuo sinäkin jo-
tain, jos haluat. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Tuiran seurakunnan 80-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla 
su 16.10. klo 12–15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kutsumme 
kaikki teidät tänä vuonna 
80 vuotta täyttävät läheis-
tenne kanssa yhteiseen syn-
tymäpäiväjuhlaan. Juhla al-
kaa messulla. Messun jälkeen 
seurakuntasalissa kakkukah-
vit ja juhlaohjelmaa. 
Messu su 16.10. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Minna 
Salmi, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Iltamessu su 16.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 19.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Tommi Hekkala. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 14.10. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitävät Marja-Leena Tahkola 
ja kanttori Taina Voutilainen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.10. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 13.10. ja 
to 20.10. klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. Ateria on maksuton. 
Paikalla mahdollisuus vapaa-
ehtoiseen maksuun. 
Diakonian ateria to 13.10. 
ja to 20.10. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas torstaisin. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Sanaa ja rukousta to 13.10. 
klo 13–15, Palokan srk-koti. 
Kerhossa keskustellaan hen-
gellisistä asioista, luetaan 
Raamattua ja rukoillaan. Li-
sätietoja: Heli Mattila, p. 040 
5747 145 tai heli.m.mattila@
evl.fi. 
Juttutupa ma 17.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, aamupala ja yhdes-
säoloa omalla alueella. Lisä-
tietoja: Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 
Juttutupa ma 17.10. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 13.10. ja to 
20.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
ja to 20.10 klo 13–14.30, Py-

Olohuone 
keskiviikkona 12.10. 

klo 17–18.30
Tuiran kirkossa. 
Avoimet ovet.

hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kahvikuppo-
sen äärelle keskustelemaan 
päivän aiheeseen liittyvistä 
teemoista. Laulamme ja hil-
jennymme hartauden äärel-
le. Kerho on tarkoitettu eri-
ikäisille eläkeläisille. Lisätie-
toa: Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 13.10. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan yhdessä van-
hoja, tuttuja koululauluja ja 
hengellisiä lauluja sekä virsiä 
kanttorin johdolla! Mukana 
myös diakoniatyöntekijä Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto. Kahvi-
tarjoilu.
Raamattupiiri to 13.10. ja to 
20.10 klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsityökerho pe 14.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Käsityökerho on va-
paaehtoisten seurakunta-
laisten ylläpitämä kerho. 
Ryhmässä on tehty käsitöitä 
myös diakonityön myyjäisiin 
sekä kastesukkia. 
Tuiran seurakunnan 
nuorten ilta pe 14.10. klo 
18–20, Tuiran kirkko. Nuor-
tenillat ovat jonkin teeman 
ympärillä olevia, rippileireil-
lä tutuksi tulleiden iltaohjel-
mien tyylisiä nuorten 
nuorille tekemiä 
iltoja. Illoissa 
on aina pai-
kalla jokin 
seurakun-
nan työnte-
kijöistä sekä 
vanhempia 
nuoria. Tarjol-
la myös pien-
tä purtavaa. Il-
lat ovat päihteettö-
miä ja energiajuomavapai-
ta. Lisätietoja: Anssi Putila, 
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isospäi-
vä 1 su 16.10. klo 14–19, Tui-
ran kirkko. Isospäivä on osa 
seurakunnan isoskoulutus-

ta. Mukaan kutsutaan kaik-
ki seurakuntamme isoskou-
lutettavat ja vanhat isoset 
kaikista isoskoulutusryhmis-
tä. Päivän aiheita ovat mei-
dän messu, kotikirkko tutuk-
si, virret vireeseen ja Raamat-
tujen tuunaus. Päivän päät-
teeksi osallistumme yhdessä 
iltamessuun. Lisätietoja päi-
västä antaa isoskoulutukses-
ta vastaava nuorisotyönoh-
jaaja Merja Ollila.
Käsityökerho ma 17.10. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sump-
pu.  
Lähetysilta ma 17.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vieraita Tansa-
niasta. Viktoriajärven itäisen 
hiippakunnan apulaispiispa 
Lema kertoo terveisiä ja tu-
tustutaan hänen työhönsä. 
Tilaisuus tulkataan viittoma-
kielelle.
Käsityökahvila ti 18.10. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. Tu-
le tekemään käsitöitä muka-
vaan porukkaan lähetystyön 
myyjäisiin tai hyväntekeväi-
syyteen. Kerhoon otetaan 
vastaan lanka- ja ompelu-
tarvkkeita lahjoituksena.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
19.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Seniorien laulupiiri to 20.10. 

13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirk-

ko. Tule laula-
maan yhdes-
sä vanho-
ja, tuttuja 
koululaulu-
ja, hengel-
lisiä laulu-

ja sekä virsiä 
kanttorin joh-

dolla. Mukana 
myös diakoniatyön-

tekijä Päivi Moilanen. 
Piirustuskilpailu. Nyt toivo-
taan paljon eläinaiheisia pii-
rustuksia 4–6-vuotiailta lap-
silta! Tyyli ja tekotapa on va-
paa. Voittajatyöstä tehdään 
puulelu Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Kilpailuaika on 

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

1.9.–14.10. Työt tulee lähet-
tää osoitteella Tuiran seu-
rakunta / Saila Luukkonen, 
Myllytie 5, 90500 Oulu. Va-
linnan suorittaa Pentti Kin-

nunen, joka myös valmistaa 
lelun. Lisätiedot: diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.

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

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

80-vuotiaitten juhla messun jälkeen.

Lähetysilta 
maanantaina 17.10. klo 18 Tuiran kirkossa. 

Vieraita Tansaniasta. 
Viktoriajärven itäisen hiippakunnan 
apulaispiispa Lema kertoo terveisiä. 
Tilaisuus tulkataan viittomakielelle.

Nyyttäribrunssi 
sunnuntaina 16.10. messun jälkeen 

Pyhän Luukkaan kappelilla.

Tarjolla syötävää, tuo sinäkin jotain jos haluat.
Laitathan omiin leipomuksiin allergikkoja varten 

merkinnän siitä, mitä aineksia tuote sisältää.
Tervetuloa!

pe–su 4.–6.11. Isoniemen leirikeskuksessa

Lähde mukaan yli 10-vuotiaille tarkoitetulle Ihan Par-
haalle Leirille. Leirin hinta on: 32 € / hlö (sisältää ohjel-
man, matkat, ruokailut, majoituksen ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille). Etusija 
Tuiran seurakunnan alueella asuville.
Ilmoittautuminen on avoinna 3.–17.10.2016 osoitteessa: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat  
Leirillä mukana ovat Tuiran seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajat Matti Ketola, Sanna Tervo, Pekka Jarkko. Lisätie-
dot: Matti Ketola, p. 040 5747 069 / matti.ketola@evl.fi

Muonamessu
sunnuntaina 23.10. klo 12–15 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Anna-Leena Häkkinen, ehtoollisavustajana 
Pertti af Hällström, kanttori Anu Arvola-Greus. 

Tervetuloa Muonamessuun! 
Messun jälkeen on tarjolla ilmainen lounas.
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Avoinna ma, ti, to ja pe sekä la 22.10. 
klo 10–14, os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Naistenpiiri pe 14.10. Läh-
demme yhteiskyydein kon-
serttiin Pyhännälle klo 18.20 
srk-kodilta.
Ehtoollishartaus: su 16.10. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la.
Sadonkorjuun kiitospäi-
vä ma 17.10. klo 13 Vesalas-
sa Eeva ja Antero Hakolalla, 
Viitastentie 389. Järj. Pulkki-
lan eläkeliitto, mukana Juha 
Luokkala.
Ystävänkammari ke 19.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerho: Kestilä: 
pe 14.10. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 12.10. klo 10 srk-talos-
sa. Rantsila: to 13.10. klo 13 
srk-talossa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa. Pyhäntä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Perhekerho: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Parittomilla viikoilla pai-
kalla diakonissa ja lastenoh-
jaaja. Pulkkila: keskiviikkoi-
sin 10 kerhokodissa. Parillisil-
la viikoilla paikalla diakonis-
sa ja lastenohjaaja. Pyhäntä: 
ti 18.10. klo 10 kerhotilassa. 
Rantsila: maanantaisin klo 
10 Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   13.–20.10.2016

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  13.–20.10.2016

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Tarinoita maailmalta pe 14.10. klo 12–13 Siivessä. 
Lähetystyöntekijä Riitta Heino kertoo tarinaa Tansaniasta.

Tarinoita maailmalta pe 21.10. klo 12–13 Siivessä. 
Laulamme yhdessä, Henna-Mari Sivula. 

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

Kansainvälisyys – In English
Su 16.10. poikkeuksellisesti ei englanninkielistä harta-
utta. Sen tilalla päivävaellus Runtelinharjun maastoissa 
Haukiputaalla, lähtö klo 12 Pyhän Luukkaan kappelilta. 
Paluu noin klo 18. Ota varusteesi sään mukaan! On Sun 
16th October exceptionally no service! Instead we’ll ha-
ve hiking trip on Runtelinharju ridge in Haukipudas. We 
start at 12 am. at St. Luke’s Chapel and come back at 6 
pm. Shoes and jackets according to the weather! Osoite 
/ address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. Info: www.oief.fi

 

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
3–5-vuotiaille keskiviik-

koisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten

 perhekerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 

torstaisin klo 15–16 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla. 

Sanajumalanpalvelus 
su 16.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Yhteinen aamiainen (1 €) 
pe 14.10. klo 7.30–9.15 srk-
salissa.
Lokakuun pyhäkoulu su 
16.10. klo 12 kirkon kerho-
huoneessa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
18.10. klo 18 Päivi Martinkau-
pilla, Sintantie 30 B 8.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 18.10. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille.  

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. kerros. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30, 
Keskustan srk-talo. Tule tutustumaan uuteen kuurojen-
pappiin. Voit tulla keskustelemaan papin kanssa uskon ja 
elämän asioista tulkin kanssa tai ilman tulkkia. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 13.10. ja 20.10. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisil-
le mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin 
messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mu-
kaan! Lisätietoja kuoron johtajalta, Ulla-Maija Aalto-
maalta, p. 050 5933 378.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
13.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Tekstitulkatussa ker-
hossa hartaus, kahvit, toimintaa tai vierailijoita. Ryhmä 
tukee kahvirahan tuotolla kummilapsen koulunkäyntiä 
Njomben kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Hyvä tietää -luento pe 14.10. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentoti-
laisuus ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla klo 
9.30. Luennon jälkeen on mahdollista lähteä omakus-
tanteiselle lounaalle Ravintola Pokkiseen.
Ystäväilta to 20.10. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Oh-
jelmallinen ilta yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. Ter-
vetuloa viettämään ohjelmallinen hetki yhdessä Runo-
lan asukkaiden kanssa. Ohjelmassa hartaus, kahvit ja ai-
heenmukainen työskentely.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 13.10.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pääovella. 
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä la 15.10. klo 18. 
Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle, jossa opasystä-
vä on vastassa klo 17.30 alkaen. Mennään yhdessä kirk-
koon klo 17.45. Messun jälkeen yhdessäoloa ja tarjoilua. 
Näköpiiri ti 18.10. 13–14.30, Keskustan srk-talo. Ohjel-
mallinen kokoontuminen näkövammaisille ja läheisil-
le. Virsiä ja hengellisiä lauluja Taina-kanttorin johdol-
la. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen sisäpihal-
la pääoven lähellä. Taksilla tullessasi aja  Asemakatu 6:n 
sisäpihalle. 

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
13.10. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. 
Naistenryhmä pe 14.10. ja 21.10. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 17.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.

Kohtaamisia-
raamis to 13.10. 
klo 18–19.30, Kes-
kustan srk-talo, 
Isokatu 17. Tee-
mana: Itselle hankalat ihmiset.
Luukas-messu pe 14.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappe-
li, Yliopistokatu 7, Linnanmaa. Tule mukaan jo valmiste-
luun klo 17.30 alkaen! Ideoita ja toiveita voit laittaa myös
Facebook-sivuille ryhmään ”Luukas-messu”!
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seurat ma
17.10. klo 18 Heinätorin srk-talo Teemana: TImoteuskir-
jeet. Puhe: Samuel Korhonen. Vastuutahona evankeliset 
nuoret aikuiset. Kaikki tervetulleita!
Sarastus-kuoron harjoitus ke 19.10. klo 18–20, Keskus-
tan srk-talo, Isokatu 17. Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten kuoro, joka laulaa gospelmessuissa, tuomasmessuis-
sa sekä erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. Mukaan mah-
tuu pienen laulunäytteen kautta. Lisätietoja: taina.vou-
tilainen@evl.fi.
Synnyttääkö uskonto väkivaltaa? –paneelikeskustelu
to 20.10. klo 14–16 Oulun yliopistolla, luentosali L6, Pent-
ti Kaiteran katu 5, Oulu. Tule kuulemaan aiheesta isla-
min, kristinuskon ja uskontotieteen näkökulmista. Mu-
kana keskustelemassa ovat uskonnonfilosofian dosentti,
akatemiatutkija Aku Visala ja Suomen islamilaisen yhdys-
kunnan imaami Anas Hajjar. Moderaattorina tuotanto-
talouden professori Pekka Kess. Järjestetty yhdessä Ve-
ritas Forum Finlandin, Oulun OPKOn ja Oulun helluntai-
seurakunnan kanssa. Ks. mainos sivulla 14.
  
JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 15.10. klo 17.30 Tuiran kirkko, 
Myllytie 5, Maininki-sali. Teemana: Kuka on Poika? Pu-
he Niko Seppä.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 17.10. klo 18 Hei-
nätorin srk-talo. Teemana: TImoteuskirjeet. Puhe: Samuel 
Korhonen.
Hetki yhdessä -ilta ma 17.10. klo 19 rukoushuoneella,
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä il-
tapala. Puhujana Lasse Wentin. Järjestää joukko Uushe-
räyksen ja Rauhan Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 19.10. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappelin srk-sali, Yliopistokatu 7.
Teemana: Ristin paino repussani. Puhe: Liisi Saarimaa.

lauantaina 15.10. klo 18 Kastellin  kirkolla 

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

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

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu   13.–20.10.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerhon syksy alkaa 
pikkukirkolla to 13.10. klo 10 
kirkossa. 
Pikkukirkko to 13.10. klo 10 
kirkossa, tutustumme leh-
timajaan. Pikkukirkko on 
kaikkien lasten yhteinen ly-
hyt kirkkohetki, jonne aikui-
setkin ovat tervetulleita!
Lähetysilta to 13.10. klo 18 
kirkossa lehtimajan äärellä.
Ekaluokkalaisten kirkkohet-
ki ja koulutielle siunaami-
nen pe 14.10. klo 9 kirkossa. 
Tähän hetkeen voi tulla myös 
vanhempia mukaan.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
18.10. klo 19 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 19.10. klo 14.
Kuoro ke 19.10. klo 18.30 srk-
talossa. 
Tulossa: Kirkkovuoden as-
kelissa lauluilta to 20.10. 
klo 18 srk-talossa. Tarjoilua 
ja joulun lapsen hyväksi pie-
ni arvonta!
Friday club 0.–4.-lk pe 21.10. 

klo 17.30–19 srk-talossa, mo-
nenlaista toimintaa ja puu-
haa sekä Raamattuopetus ja 
nyyttärit.
Friday night 5.–7.-lk pe 21.10. 
klo 19.15–21 srk-talossa, mo-
nenlaista toimintaa ja puu-
haa sekä raamattuopetus ja 
nyyttärit luvassa.
Joulun lapsi -keräyksen ta-
varoita tai valmiita lahjoja 
voisi tuoda Marjolle virastol-
le jo mahdollisimman paljon 
viikon 42 aikana. Neulottu-
jen juttujen lisäksi tarvitaan 
lasten paitoja, villasukkia, la-
pasia, pipoja, pieniä pehmo-
leluja, autoja, palasaippuoi-
ta, kyniä, värikyniä, vihko-
ja, pehmeitä hedelmäkark-
kipusseja, kampoja ym. Näis-
tä kokoamme sitten yhteisiä 
lahjoja Romanian ja Moldo-
van köyhimpien kotien lapsil-

sa. Piippola: keskiviikkoisin 
klo 16.30 srk-kodissa. Pulk-
kila: maanantaisin klo 14.15 
kerhokodissa. Rantsila: tyt-
tökerho maanantaisin klo 15 
ja poikakerho tiistaisin klo 15 
Nuppulassa. Hovin varkkarit 
to klo 15 Hovin koululla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 14.10. klo 
19 ry:llä. Pasi Kurkinen. Pulk-
kila: Seurat su 16.10. klo 13 
Koivulehdossa ja klo 14 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus Nestorissa 
su 16.10. klo 12.30 Seurat su 

16.10. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 19.10. klo 18.30 Kamu-
lalla. Rantsila: Ompeluseu-
rat ja opistoilta pe 14.10. klo 
19 ry:llä.
Kuorot: Kestilä: kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-kodissa. Pulkki-
la: kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: lapsikuoro to 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 15.15 ja kappe-
likuoro to klo 18.30 srk-ta-
lossa.

Messu su 16.10 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Niko Seppä, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, messutiimi 
avustaa. Messun jälkeen 
voit kurkistaa lehtima-
jaan ja käydä lähetyslou-
naalla seurakuntakodissa 
klo 11–14.

le. Lisätietoa Marjolta, p. 045 
6381 973. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.10. 
klo 18.30 leiri-ilta ry:llä. Su 
16.10. klo 12 pyhäkoulut (kk) 
S&S Hintsalalla, (lk) T&I Kä-
märäisellä ja (yp) J&H Lauri-
lalla, klo 15.30 seurat Lumi-
lyhdyssä. Ma 17.10. klo 19 
miestenilta ry:llä. Ti 18.10. 
klo 18.30 Rippikoulun ko-
dinilta Limingan ry:llä. Ke 
19.10. klo 19 ompeluseurat  
A&E Kämäräisellä. Päiväker-
hot ti, ke ja to klo 17–18.30 
ry:llä.

 

A
rkisto / M
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n

a K
o

listaja

Yhteinen aamiainen 
perjantaina 14.10. klo 7.30–9.15 

seurakuntasalissa. (1 €) 

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Taina Taskilan eläkkeellelähtöjuhla.
Messu su 16.10. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus pe 21.10. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja 
Leinonen, veteraanikuoro. Kirkkokahvit srk-talossa.

Kastettu: 
Urho Paavo Anselmi 
Knuutinen (Pyhäntä)

Kuollut: Tyyne Ilona 
Hyvärinen e. Alajarva 86 
(Piippola), Arttu Einari 
Seppänen 89 (Kestilä), 
Ilpo Juhani Jokela 65 
(Pulkkila)

Nimikkolähetti Taina Taskilan 
eläkkeellelähtöjuhla

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

Kirkkokahvit ja juhla 
srk-talossa.

Gospelilta
lauantaina 15.10. klo 19 kirkossa. 

Rovasti & Hulttiot 
ja vierailevia tähtiä.

 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

Vihitty: Jori Iiro Oskari 
Viinikka ja Henna 
Kristiina Takkula
Kuollut: Aaro 
Valdemar Kerttula 86

Lähetys-
lounas

sunnuntaina 16.10. 
klo 11–14 srk-talossa. 

Ruokana lohikeitto ja jälkiruoka 
kahveineen.

Hinta 8 € aikuiset, 4 € lapset 
ja alle 4-v. ilmaiseksi.

Kirpputori
avoinna ma–ti 17.–18.10. klo 12–17 

Pyhännän partiokolossa.

Hengellisten laulujen iltapäivä 
sunnuntaina 23.10. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa 
hengellisiä lauluja. 
Kahvitarjoilu.

Syksyn nuortenillat 
klo 17–18.30

Kestilän kerhokodissa        Pyhännän srk-talossa
to 20.10.       ke 19.10.
ke 9.11.       ke 2.11.

         Rantsilan
Piippolan         srk-talossa
srk-kodissa         to 3.11.
ti 8.11.         ti 15.11.

Pulkkilan 
srk-talossa 
ti 1.11.

Tervetuloa mukaan!
Rippikoululaisille merkintä :)
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  
ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 14.10. srk-talolla. Aa-
mupala eurolla klo 
9–10.30. Kauppo-
jen lahjoitta-
maa ruokaa ja-
ossa klo 10 al-
kaen niin kau-
an kuin tava-
raa riittää. Kier-
rätystori avoinna 
klo 9.30–11.
Lähetysvintti ma 
17.10. klo 12 Lähetysvintillä. 
Omaishoitajat ja toiminnal-
linen ryhmä ma 17.10. klo 
13.30 srk-talolla. Omaishoi-
tajien vertaisryhmässä vie-
railee hoivatyönpäällikkö 
Pirjo Uusitalo. Ohjaajina Si-
nikka Ilmonen, Merja Hau-
taviita. Hoidettavien toimin-
nallisessa ryhmässä ohjaa-
jina Paula Mustonen ja An-
nikki Salmela.
Neulekahvila ma 17.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville. 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 16.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saarnaa 
Maisa Hautamäki, avus-
tava pappi Olli Seikkula, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta, jumalanpalvelusryhmä 
Tupos, Tähdet-kuoro.

Kastettu: Avella Inkeri 
Ahola, Onni Eino Antero 
Kuorilehto, Hilla Margit 
Inkeri Seppänen.

Esikoiset ry:n seurat ma 
17.10. klo 18 srk-talolla Sydä-
mellisesti tervetuloa.
Kierrätystori ma 17.10. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa. Kierrätystorilta voit 
hakea ilmaiseksi tarvitse-
maasi vaatetta, kenkiä, ta-
varaa ym. Voit myös lahjoit-
taa hyväkuntoista tavaraa, 
vaatetta, leluja ym. Lisätie-

toja diakonissa Mari-
ka Kampsilta.

Perhekerho ti 
18.10. klo 9.30-
11 srk-talolla.
Perhekerhot 
ke 19.10. klo 
9.30–11 Koti-

Pietilässä ja Va-
namon Olohuo-

neessa. 
Kuorot ke 19.10. klo 17 Täh-
det srk-talolla, klo 18.30 

Minka kirkossa ja Kirkkolau-
lajat srk-talolla. 
Raamatun äärellä -ilta to 
20.10. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 14.10. srk-ta-
lolla tuttuun tapaan.
Ystävärengas pe 21.10. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. 
Joukko vapaaehtoisia, jot-
ka vievät seurakunnan ter-
vehdystä mm. laulaen erilai-
siin paikkoihin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Partio: To 13.10. Samovaa-
rit Liisanlinnassa alkaen klo 
18.30. Ke 19.10. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafeking Kotikololla klo 18–

Ystävärengas 
pe 21.10. 

klo 12–13.30 
Lähetysvintillä. 

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.  
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tervetuloa juttele-
maan!
Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Kerhoja ei ole viikoilla 42 ja 
43 Kotikirkkoviikon ja syyslo-
man takia.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 

Operaatio Joulun lapsen 
pakettien pakkaustalkoot 
tiistaina 18.10. klo 18 kirkkoherranviraston kokoushuo-
neissa. Tule mukaan talkoisiin! Myös sinne voi tuoda val-
miita paketteja ja irtotavaroita. www.kempeleenseura-
kuta.fi/1183-operaatio-joulun-lapsi

Vanhan kirkon 325-vuo-
tisjuhlamessu su 16.10. 
klo 10 Vanhassa kirkossa 
ja Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Liturgi piispa Sa-
muel Salmi, saarna Kimmo 
Helomaa, avustaa Päivi 
Ollikainen, messudiakoni 
Pia Rättyä, kanttorit Mar-
jo Irjala ja Taru Pisto. Mu-
siikkiavustus Kirkkokuoro. 
Lasten kirkkohetki PKK:n 
monitoimitilassa. Lisätie-
dot ks. nosto.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Kempeleen seurakunnan kirkkokuoro 
täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 

Kuoro juhlii laulaen Vanhan kirkon 
messussa ja juhlassa 16.10. 

Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 19.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
19.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 20.10. Seurakuntapiiri to 

20.10. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Vieraana rovasti Esko 
Eho aiheenaan miehen suru.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuorten hartaus ti 18.10. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 4.–5.-
lk pe 14.10. klo 18 Pyörälä, 
Kuovikuja 3. Raamattuluok-
ka pe 14.10. klo 18 (Isot engl.) 
ry:llä. Pyhäkoulut su 16.10. 
klo 12: Aulakoski, Patruuna-
piha 3, Kokkokangas-Haapa-
maa, Pyörälä, Kuovikuja 3, 
Santamäki, Saukkonen, Hiek-
katie 10, Keskusta-Ollila,  Ai-
ras, Metsäpeikontie 10 Pyhä-
koulu, Linnakangas. Seurat su 
16.10. klo 16 ry:llä, väliajalla 
pankkikorttimyyjäiset.
Murron rauhanyhdistys: Dia-
koniailta pe 14.10. klo ry:llä. 
Seurat su 16.10. klo 16 ry:llä. 
Sisarilta ma 17.10. klo 18 ry:llä. 
Rippikoulun kodinilta ti 18.10. 
klo 18.30 Limingan ry:llä.

srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Askeleet pe 14.10. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Herännäisseurat su 16.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 17.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 19.10. klo 12.30 

Operaatio 
Joulun lapsi – 
Lahjapaketteja euroopan 
köyhimmille lapsille Roma-
niassa ja Moldovassa.  
Tietoa Operaatiosta ja laatikko-
aihioita saatavilla Lähetysvin-
tiltä maanantaisin klo 12–14 tai 
erikseen sovittuna ajankohtana 
p. 040 7520 085, hanna.korte-
niemi@evl.fi 
Lahjojen pakkaustalkoot ma 
24.10. klo 17.30 alkaen Lähetys-
vintillä. Voit tuoda paketteihin 
tarvittavia yksittäisiä tavaroita 
tai tuoda valmiita paketteja. 
www.joulunlapsi.fi

Kastetut: Luca Sebastian 
Kalevi Alatyppö, 
Aamu Eloisa Takkunen, 
Kiira Irene Alisa Karppila, 
Viola Nea Aleksandra 
Siltavirta, Veikko Vili 
Mikael Teräs, 
Mila Karoliina Kinnunen, 
Miia Katriina Kinnunen. 
Vihityt: Panu Matti 
Mikael Kangas ja Tarja 
Aulikki Lillhonga
Kuollut: 
Ahti Jaakko Bäck 86

Taksikyytiseteleitä syksyn
kirkkokyyteihin ja kerhomatkoihin 

henkilöille, joilla ei mahdollisuutta muuten päästä. 
Ota yhteys diakonissa Sinikka Ilmoseen, 

p. 044 7521 226.

Lehtimajan ilta
keskiviikkona 19.10. klo 18.30 
Limingan seurakuntatalossa.
Vieraana pastori, 
Lähetysyhdistys Kylväjän 
julistustyöntekijä Niko Seppä. 
Tutustumme lehtimajaan sekä 
nautimme iltakahvit. 
Arpajaiset Kylväjän työn hyväksi. 
Mukana Limingan seurakunnan Kirkkolaulajat.
Lämpimästi tervetuloa!

Seurakuntaretki Siikajoelle 
keskiviikkona 19.10.

Lähtö klo 9.30 S-marketilta > Siikajoen kirkko > 
Carentiakoti / toimintakeskus. 

Ruokailu klo 13 Törmälässä, Paluu noin klo 15.
Ilmoittaudu viimeistään 13.10.  p. 044 7521 220

Hinta 20 €.

20. Eräpartioluokan koulu-
tus Kotikololla klo 20–20.30, 
aiheena Kimin koe. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät  www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 14.10. 
klo 18.30 raamattuluokka 7.–
8. ry:llä. La 15.10. klo 11 vie-
rasmyyjäiset Raahessa ja klo 
19 myyjäisten iltaohjelma se-

kä klo 18.30 raamattuluok-
ka 5.–6. ry:llä. Su 16.10. klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. Ti 18.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta ry:llä. Ke 
19.10. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 21.10. klo 18.30 raamattu-
luokka 7.–8. ry:llä
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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

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

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Evita Carita Hannele 

Hietala, 
Saaga Aada Inari Parkkila, 

Joel Juhana Kristian 
Vääräniemi.

Kuollut: 
Toivo Tjäder 93, Reino 

Johannes Korhonen 88, 
Esko Kalevi Pirilä 87, 

Ritva Maria Mustonen s. 
Huovinen 70. 

Hartaus to 13.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.
Lähetyslauluilta to 13.10. 
klo 18.30 Raija ja Timo Häy-
rysellä, Päivärinteentie 320, 
Jouni Heikkinen.
Pienet muistohetket Mu-
hoksen ensimmäisen ja toi-
sen kirkon muistomerkki-
en äärellä la 15.10. klo 13 al-
kaen, Jouni Heikkinen. Ko-
koontuminen kirkon pihalla.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 17.10. klo 18 srk-talossa. 
Porinapirtti ti 18.10. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Tule koko kaksituntiseksi tai 

vain hetkeksi kahville/teelle. 
Siioninvirsiseurat ti 18.10. 
klo 18 srk-talossa, puhujina 
Sauli Typpö, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 19.10. 
klo 11.30 srk-talossa. Tutus-
tumme virsikirjan uuden li-
sälehden virsiin Ossi Kajavan 
johdolla. 
Hartaus ke 19.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 19.10. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 19.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Virsimessu to 20.10. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Ossi Kajava, Jouni 
Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa.
Kuorot: Ke 19.10. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.  
Lapset / perheet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Laitasaaren rauhanyh-
distyksen tiloissa Jokirinteellä 
sekä torstaisin klo 10–12 Laita-

saaren rukoushuoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 13.10. 
ja 20.10. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Saa merkin-
nän rippikoulukorttiin. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
14.10. klo 15–17. Rippikoulu-
jen oppitunnit la 15.10. klo 
10–15, kesä I srk-talossa ja ke-
sä II Koortilassa. Molemmat 
ryhmät osallistuvat tuomas-
messuun su 16.10. klo 18 srk-
talossa. Raamattupiiri rippi-
koululaisille su 16.10. klo 12–
13 nuorisotilassa, merkintä 
rippikoulukorttiin. Nuortenil-
ta ke 19.10. klo 17–18.30 Päi-
värinteen seurakuntasalissa.  
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 18.10. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 13.10. klo 18.30 rippi-
koulun kodinilta Laitasaaren 
ry:llä. Klo 18.30 raamattupii-
ri ry:llä. Pe 14.10. klo 19 nuor-
tenilta T. Kinnusella. La 15.10. 
klo 19 raamattuluokka-iltaky-
lät: 4–6 lk K. Kyllönen ja 7–8 
lk M. Tihinen. Su 16.10. klo 12 
pyhäkoulut: Kk-Anttila Hop-
pa, Korivaara Säily, Pälli Löp-
pönen, Suokylä Kaarlejärvi. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 17.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
20.10. klo 18.30 ompeluseu-
rat Noora ja Elias Luukkosella 
sekä Kati ja Eetu Karppisella.
Laitasaaren rauhanyhdis-

Kastettu: 
Ante Viljami Paaso, 
Nelli Lumi Linnea 
Roininen, 
Lidia Annamiina 
Saikkonen

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 16.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Diakoniailta pe 14.10. klo 19 
ry:llä. Seurat su 16.10. klo 16 
ry:llä. Sisarilta ma 17.10. klo 
18 ry:llä. Rippikoulun kodinil-
ta ti 18.10. klo 18.30 Limin-
gan ry:llä.

sunnuntaina 16.10. klo 18 seurakuntatalossa. 
Aiheena JUMALA ARJEN KESKELLÄ?

Vapaaehtoisvoimin toteutettu messu, 
saarnaa Tiina Eriksson, Tarja Pyy, 

Timo Ustjugov, soitinryhmä. Kirkkokahvit.

tys: To 13.10. klo 18.30 alu-
eellinen rippikoulun kodi-
nilta ry:llä. Pe 14.10. klo 19 
nuortenilta Kinnusella. La 
15.10. klo 19 raamattuluokat: 
pienet Parviainen, isot Tihi-

nen. Su 16.10. klo 17 seurat 
ry:llä. Ke 19.10. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. To 20.10. klo 
19 sisarilta ry:llä. To 20.10. 
varttuneen väen leiripäivä 
Siikatörmällä.

Sanajumalanpalvelus 
su 16.10. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Riitta 
Ojala. Capella-kuoro. Us-
konpuhdistuksen muisto-
päivä.
Messu su 16.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Riitta Ojala. Us-
konpuhdistuksen muisto-
päivä. Sadonkorjuun kii-
toskirkko. Puurotarjoilu. 
Kyydin kirkkoon voi tila-
ta Olavi Savelalta.

Nuttupiiri to 13.10. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 14.10. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
Talvirippikoulun aloitusta-
paaminen ti 18.10. klo 17–
18 Tyrnävän srk-talon Olkka-
rissa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 19.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Siioninvirsiseurat to 20.10. 
klo 18 Seija ja Juhani Tolosel-
la, Nestorintie 11.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 20.10. osallistuu Siioninvir-
siseuroihin Tolosella.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.

Operaatio 
Joulun lapsi 
 lahjapakettien vastaanotto 3.10.–
13.11. maanantai-iltapäivisin klo 
13–16 seurakuntatalon alakerras-
sa, muina aikoina sovitusti p. 040 
562 9131 / Anja Hämäläinen.  
Operaatio Joulun Lapsi on kerä-
ys, jolla kerätään lahjapaketteja 
Euroopan köyhimmille lapsille Ro-
maniassa ja Moldovassa. Pakkaus-
laatikoita ja ohjeet saat Anjalta. 
Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi

Sururyhmä
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi 
niitä tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 

ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin alkaen 8.11. 
Kokoontumiskertoja on viisi. Kellonaika pyritään 

sopimaan kaikille ryhmäläisille sopivaksi. 

Vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät 
Salme Kinnunen ja Riitta Pesonen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.10. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi.

Aamupala srk-talolla
Kaiken kansan aamupala ke 19.10. klo 8–9.30 

Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu seurakunnan lähetystyölle.

Lähetyslauluillat 
kodeissa

torstaina 13.10. klo 18.30 
Raija ja Timo Häyrynen, Päivärinteentie 320

torstaina 27.10. klo 18.30 
Marja Leena Savolainen, Vainiotie 5

torstaina 8.12. klo 18.30 
Niina Leinonen-Light,Pääskyntie 10 as 1

seurakuntatalolla
tiistaina 15.11. klo 18 nimikkolähettien 

Anna-Riitta ja Oskari Holmströmin seurakuntavierailu.
keskiviikkona 23.11. klo 18 

virsi-ilta. Uudet lisävihkon virret.

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

EU-kuiva-
elintarvikkeiden jako
Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisille perheille. 

keskiviikkona 26.10. 
klo 16–18 
Temmeksen srk-talolla, 
Petäjäsuvannontie 2
torstaina 27.10. 
klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla, 
Mankilantie 1
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Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oulunsalon lapsi- ja perhetyön diakoni 
Hannele Heinonen ohjasi enkelijumppaa, 

teki vauvoille sosetta ja koristeli hiekkakakkuja.

Torstaisin pidän perhekerhoa Pitkäkankaalla Repussa. 
Ennen perhekerhoon lähtöä kävin mutkan Vattuku-
jan toimistolla päivittämässä kuulumisia työkavereit-
teni Heidin, Anne-Marin ja Inkerin kanssa. Meillä on 

pieni tiimi, jonka kanssa ollaan oltu jo 10 vuotta yhdessä. Tie-
dämme aika hyvin toistemme ajatuksenjuoksutkin.

Pyöräilimme Inkerin kanssa Reppuun ja kävin viereisessä 
Siwassa täydentämässä perhekerhon tarjoiluja. Laitoimme aa-
mupalat esille ja Inkeri viimeisteli askarteluhommia.

Perhekerhon ajan Reppu oli täynnä lapsia ja aikuisia. Paras-
ta on, kun lapset leikkivät ja aikuiset saavat hetken rauhassa 
jutella ja juoda kahvia.  Monet äidit ovat minulle jo niin tut-
tuja, että välillä aivan unohtaa olevansa töissä.  Tällä kertaa 
minulla oli hartausvuoro. Meillä 
oli enkelijumppaa samalla kun 
lauloimme ”Enkeli minua suo-
jelee, kiitän Jumalaa, enkeli mi-
nua suojelee.”

Puoli kahdeltatoista perhe-
kerholaiset lähtivät koteihinsa 
ja söin nopsasti salaatin Repun 
keittiössä. Ennen kuin perhe-
kerholaiset olivat edes lähte-
neet, tuli jo uusi joukko. Nuo-
risotyönohjaaja Kirsin kanssa 
askartelemaan ja leikkimään 
tuli pienryhmän väki Pitkä-
kankaan koululta. Tuttua 
väkeä oli sielläkin, niin oh-
jaajissa kuin oppilaissa.

Kello 12 istahdin koti-
käyntiperheen hiekkalaa-
tikon reunalle, jossa tutut 
lapset jo odottivat Heidiä ja minua. Heidi meni sisälle hoi-
tamaan vauvaa ja äiti lenkille hengähtämään. Tunnin ulkoi-
lun jälkeen lämmitimme jauhelihakeittoa. Lasten syödessä 
surautin sauvasekoittimella vihannessosetta vauvalle ja tyh-
jensin astianpesukoneen. Ruokailun jälkeen laitoin yhden 
pikku nuppusen päiväunille. Koen saaneeni arvokkaan pal-
velutehtävän ja iloitsen siitä, että voin auttaa ja tukea perhei-
den vanhempia kotitöissä ja lastenhoidossa.

Loppuaika sujui leppoisasti, kun oli aikaa isommille lap-
sille. Muovailimme, väritimme värityskuvia, luimme satuja ja 
leikimme junaradalla. Kolmelta lähdin kotiin, jossa vastailin 
työsähköposteihin. Usein mieli jää työpäivän jälkeen hetkek-
si töihin, mutta onneksi omat lapset ja puoliso saavat senkin 
houkuteltua kotioloihin.

Jumala pystyy avaamaan ko-
vimmankin sydämen. Sik-
si meidän tulisi uskossa luot-
taa Jumalan mahdollisuuksiin 
suhteessamme lähimmäisiim-
me. Apostoli Paavali ja monet 
muut Raamatun henkilöt ovat 
siinä hyvinä esimerkkeinä. 

Valitettavasti Raamatusta 
löytyy myös monia esimerk-
kejä niistä, jotka eivät nöyrty-
neet avaamaan Jeesuksen kol-
kuttamisesta huolimatta sydä-
mensä ovea.   

PENTTI A. K. HUKKANEN
Oulu

Lähimmäistemme kohtaamisesta 
Rauhan Tervehdyksessä (6.10.) 
olleesta Päivän työ -artikkelista 
heräsi ajatuksia. Tapio Jakku-
la tekee todella hienoa ja arvo-
kasta työtä vanhusten ja muit-
tenkin ihmisten parissa – nos-
tan hattua hänelle. Artikkelis-
ta tuli mieleen omat vapaaeh-
toishommat. 

Olen toiminut kolme vuotta 
ODL:n vapaaehtoisena vanhus-
ten parissa ja veteraanien luo-
na Veljeskodilla. Olen huoman-
nut, että välittäminen on erittäin 
tärkeää vanhuksille. Kun kysyn 
vanhukselta: Mitä Sinulle kuu-
luu – jo se ilahduttaa monia, kun 
hänet huomataan ja hänestä vä-

litetään.
Jutteleminen, kuuntelemi-

nen ja muutama hyvä juttu 
saavat monet vanhukset iloi-
selle mielelle.

Monille olen sanonut Veik-
ko Lavi vainaan laulun sanoin: 
Jokainen ihminen on laulun ar-
voinen, jokainen elämä on tär-
keää. Toinen laulu, jota olen 
siteerannut ihmisille on Dan-
nyn: On lupa toisesta huolta 
kantaa, ei ole se keltään pois, 
kun sydämestään antaa on kuin 
itsekin saanut ois.

VEIJO PEHKONEN
Oulu

Oulun seurakuntien partiotyöstä vastaava nuorisotyöntekijä Sanna Parkkinen, 
diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Helianna Huttu ja oppilaitospastori 
Katariina Pitkänen nostivat kolehtihaavista kirkon ammattia tarkoittavia tunnuksia. 
Kolmikätisestä pajatsosta ei kuitenkaan jaettu pikavoittoja.

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun seurakunnat esit-
täytyivät viime viikol-
la Eteenpäin!-messuilla. 
Koulutus- ja työelämä-

messut kokosivat tuhansia nuo-
ria ympäri pohjoista Suomea. 

Esittelypisteellä oli tarjolla tie-
toa seurakuntien palkkalistoil-
la olevista ammateista aina sun-
tioista pappeihin ja nuorisotyön-
ohjaajista diakoneihin. 

Messujen päätteeksi kaikkien 
yhteystietonsa jättäneiden kesken 
arvottiin matkoja korkeuksiin.

Pääpalkintona olleen kuu-
mailmapallolennon voitti Inke-
ri Isola. Kolme seinäkiipeilylah-
jakorttia kahdelle hengelle voitti-
vat Aada Illikainen, Jukka Ala-
mäki ja Matias Järvilehto.

Taivaspaikkoja arvottiin messuilla

Ylikiimingissä muurattiin joukolla peruskiveä
Ku va t :  Te i j a  L iu k ko

Tämä on ollut pitkä ja monivaiheinen projekti, 
ja tuntuu hyvältä, kun on päästy tähän 
pisteeseen. Nyt haluan katsoa eteenpäin, 
sanoo ylikiiminkiläinen Terttu Holmi.

Ylikiimingin uusi seurakuntatalo valmistuu kirkon viereen. Keskiviikkona 5.10. talon 
peruskiveä olivat muuraamassa seurakunnalliset päättäjät yhdessä rakennuksen 
suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa.
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