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muut lehdet

vastarannan kiiski

i ltapäivälehden lööppi oli pysäyt-
tävä. Siinä nuorehko kansanedus-
taja-kihlapari kertoi harkitsevan-

sa adoptiota, koska he eivät pysty saa-
maan yhteistä lasta. Se muistutti ki-
peästi siitä, että lapset ovat Jumalan 
lahja. Lapsiin ei kenelläkään ole sub-
jektiivista oikeutta.

Lapsettomuuskriisissä monet syyt-
tävät ensin itseään. Oliko sittenkään 
oikea valinta ensin opiskella ja sitten 
luoda uraa olettaen, että lapsia tulee 
sitten kun niille on kaikki valmiina. 
Olisiko pitkään käytössä ollut ehkäisy 
vähentänyt lapsensaannin mahdol-
lisuutta? Entäpä sitten, jos taustalla 
on yksi tai useampi abortti, kun lapsi 
yritti tulla väärään aikaan tai väärän 
ihmisen kanssa? Olisiko lääkkeillä tai 
lääketieteellisillä toimenpiteillä aiheu-
tettu peruuttamatonta vahinkoa?

Yhteiskuntamme ei ole valmis ot-
tamaan vastaan lapsia, jotka syntyvät 
muutoin kuin naimisissa olevien van-
hempien ydinperheeseen. Yksinhuolta-
jien asema on toki parantunut vuosien 
varrella. Kuitenkin edelleen yksinäiselle 
äidille syntyvä lapsi on äpärä, väärin 
perustein syntynyt tai sosiaalitapaus, 
varsinkin jos äiti on nuori.

Kaj Chydeniuksen laulussa sanotaan 
”Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsia-
si”. Se pitää paikkansa. Lapset eivät 

ole vanhempien omaisuutta. Lapsien 
kasvattaminen on luottamustehtävä, 
joka annetaan. Siihen kuuluu paljon 
iloa, mutta usein myös väsymystä, 
turhautumista ja jopa vihaa.

Lapsen kuolemasta eivät vanhemmat 
yleensäkään pääse yli. Vielä muutamia 
vuosia sitten terveyskeskusten vuo-
deosastoilla saattoi kuulla vanhusten 
itkevän sodissa kaatuneita poikiaan. 
Aika on sittemmin vaientanut nuo 
itkut. Lapset pitävät yhteisöissä yllä 
toivoa tulevaisuudesta.

Aikoinaan monien alkuperäiskan-
sojen vastarinta ei tukahtunut, vaikka 
taisteluissa kuoli paljon heidän edusta-
jiaan. Vasta kun valloittaja vei kansalta 
lapset pois jonnekin muualle, vaihtui 
taisteluhalu apaattiseen alistumiseen. 
Samanlaista alistumista on ehkä ha-
vaittavissa Suomen syrjäseuduilla, jos-
ta nuoret ovat muuttaneet pois, eikä 
lapsia enää juurikaan synny.

Lapsilta oppii paljon. Raamatun 
ydinsanomaan kuuluu se, että Juma-
la rakastaa ihmisiä omina lapsinaan. 
Vaikka lapset joskus voivat olla us-
komattoman rasittavia, rakastavat 
vanhemmat silti heitä semmoisina 
kuin he ovat. Tämä rakkaus helpot-
taa ymmärtämään Jumalan rakkautta 
ihmisiä kohtaan, vaikka alistamme ja 
tapamme joka päivä kanssaihmisi-
ämme ja ahneudessamme tuhoam-
me yhä kiihtyvällä vauhdilla meille 
viljeltäväksi ja varjeltavaksi annettua 
planeettaa.

Pyry Suonsivu, a-klinikan lääkäri, raahe

Sanna Santapakka kirjoittaa kolumnissaan 
Keskipohjanmaa-lehdessä 1. lokakuuta 
ikuisuusasiasta, naisten ulkonäöstä.

”Uudet rinnat lounastunnilla, kertoo Il-
talehden otsikko. Juttua lukematta on var-
sin helppo päätellä mistä se kertoo. Taas 
uusi ja näppärä keino naisille kohentaa 
ulkonäköään.

Aika pysähtyä ikuisten kysymysten äärelle. 
Miksi ihmeessä meillä naisilla on niin palava 
tarve kohennella ulkonäköämme? Miehiä 
ei tässä asiassa voi syyttää, monet esimer-
kiksi uudet rinnat hankkineet mainitsevat, 
että miehet olivat tyytyväisiä edellisiinkin. 
Itsemmekö vuoksi? Ehei.”

”Naiset meikkaavat, käyvät kampaajal-
la ja kauneusleikkauksissa samasta syystä 
kuin miehet vaihtavat kylille mennessään 
puhtaat farkut jalkaan. Tehdäksemme vai-
kutuksen, naisiin.

Tuhansia euroja leikkauksiin, ja tuntikau-
sia meikkaamiseen käyttänyt nainen ei ole 
kiinnostunut miesten ihailevista katseista. 
Toisten naisten kateuden vihreää tihkuvat 
silmäykset ovat juuri se, mikä tekee siitä 
kaikesta sen arvoista. Nämä silmäykset, ja 
olan takaa kuultu ”vahingossa” liian kovaa 
sanottu ”mikäkin kana” -kommentti ko-

hottaa toisten yläpuolelle. Ja voitto elämän 
mittaisessa kilpailussa on saavutettu.”

Koillissanomien toimittajaa Janne Kaik-
kosta hermostuttavat radioiden soitto-
listat. Hän kirjoittaa niistä lehdessään 5. 
lokakuuta.

”Osa nuorison suosimien radiokanavien 
soittamista nykyaikaisista kappaleista on jo 
itsestään niin kamalia, että jopa pääni sisäinen 
jukeboksi hylkää ne soittolistaltaan. Esimer-
kiksi joku tämän päivän nuorison suosios-
sa oleva nykyaikainen hiphop-musiikki tai 
vaikkapa Justin Timberlaken tuotanto ovat 
jo sinällään niin kammottavia, ettei niillä ole 
mahdollisuuksia jättää jälkiään pään sisälle 
musiikin muodossa.”

”Minua on suunnattomasti sapettanut jo 
usean vuoden ajan se, että jostain kumman 
syystä radioiden soittoon päätyy joka kesä 
joku täysin kauhea kappale, jonka nyky-
nuoriso ottaa niin sanotusti omakseen ja 
pitää sitä sitten maailman parhaana biisinä. 
Kaiken huipuksi kappaletta ei soiteta aino-
astaan radiossa, vaan se soi sitten kaikkialla 
vaatien suunnilleen maan alle hakeutumi-
sen, jotta sen kuulemiselta välttyy. Tämä 
ei ole oikein.”

aatoksia
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Mikä ei ole kohtuus, ei voi olla lakikaan
Enemmistö kirkkoherroista sallisi seurakuntien 
rikkovan maallisen esivallan lakeja, jos ne ovat 
seurakunnan mielestä epäoikeudenmukaisia. 
Tällaiseen tulokseen päätyi Helsingin Sanomat 
jokin aika sitten selvityksessään. 

Lisäksi lähes jokainen kirkkoherra ottaisi tur-
vapaikanhakijan seurakuntansa suojelukseen, 
jos viranomaisten käännytysaikeet tuntuvat 
epäoikeudenmukaisilta, kertoo samainen sel-
vitys.

Yhteiskunnat eivät voi toimia, jos jokainen voi 
jättää noudattamatta niitä lakeja, jotka katsoo 
epäoikeudenmukaisiksi. Joskus lakeja on kui-
tenkin pakko rikkoa. Suomi on toki hyvä maa, 
mutta niin hyvä se ei ole, etteikö täällä voisi syn-
tyä lakeja, joiden noudattaminen aiheuttaa suu-
ren vääryyden.

Homoseksuaalisuus on ollut Suomessa lain-
vastaista. Suomessa on myös lain antamin val-
tuuksin pakkosteriloitu ihmisiä. Oliko näitä la-

keja syytä noudattaa, vaikka ne johtivat suuriin 
vääryyksiin? Vai oliko niin, että lain rikkominen 
näissä tapauksissa olisi johtanut nopeammin 
oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan? Van-
ha totuus kuuluu: mikä ei ole kohtuus, ei voi ol-
la lakikaan. Jos kohtuutonta lakia rikotaan, sitä 
on pakko muuttaa.

Mitä tahansa huonoa lakia ei saa ruveta rik-
komaan.  Esimerkiksi veroa pitää maksaa, vaik-
ka se ei huvittaisikaan. Kansalaistottelematto-
muuden tielle saa ryhtyä vain tapauksissa, jot-
ka ovat hyvin olennaisia yhteiskunnalle ja jos-
kus myös yksittäisille ihmisille. Lain asemaa ei 
kannata ruveta rapauttamaan epäolennaisissa 
asioissa. Lainkuuliaisuus lujittaa yhteiskuntaa ja 
saa sen pysymään koossa.

On hyvin vaikea ryhtyä etukäteen arvele-
maan, milloin on perusteita kansalaistottele-
mattomuuteen. Voisi kuitenkin kuvitella, että 
esimerkiksi oikeusvaltion periaatteita ja demo-

kraattisia perusoikeuksia polkevat lait voisivat 
olla sellaisia. Suomi on toki hyvä maa, mutta ei 
niin hyvä se ei ole, etteikö täälläkin kehitys voisi 
mennä huonoon suuntaan. Kehitys ei ole vält-
tämättä edistystä lintukodossakaan.

Yksi nurinkurinen ilmiö Suomessa ovat ulko-
maalaiset, jotka halutaan karkottaa maastam-
me. Suojelupoliisi saattaa antaa heistä lausun-
non, mutta se onkin julistettu salaiseksi. Ulko-
maalaisen ei anneta nähdä sitä, mikä on täysin 
länsimaisen oikeuskäsityksen vastaista. Hänel-
lä ei ole mitään mahdollisuutta yrittää kumota 
suojelupoliisin lausuntoja, jotka voivat olla vir-
heellisiä.

Vaikka kaikkia lakeja ei saa rikkoa, kaikkia la-
keja saa vastustaa. Ei ole pakko ajatella, että jos-
sakin laissa tapahtuu oikeus, kun se ihan oikeas-
ti ei tapahdu. Suomi on huonoja lakeja täynnä. 
Kansanedustajien tehtävä on korjata asia. Aina 
he eivät näytä siihen pystyvän. 



3nro 33 • 11.10.2007 •rauhan Tervehdys 

Kirkon ja yksittäisten 
seurakuntien toiminta 
turvapaikanhakijoiden 
suojelijana ja tukijana 
saa suorastaan 
ylistäviä arvioita 
eduskuntapuolueiden 
ryhmäpuheenjohtajilta. 
Kirkon historiallinen 
rooli tukee näkökulmaa. 

T urvapaikanhakijoita tuke-
vaa toimintaa ei nähdä la-
kia rikkovana, vaan ”turva-
paikanhakijoiden ihmisoi-

keuksia puolustavana” ja ”viran-
omaistoimintaa avustavana”. Ul-
komaalaisvirastoa sen sijaan top-
puutellaan pyrkimästä valtiok-
si valtiossa.

Vihreän liiton tuore ryhmäpu-
heenjohtaja Anni Sinnemäki kehuu 
kirkon uusvanhaa roolia. 

– Mielestäni kirkko on toiminut 
rohkeasti, kun se on nostanut esille 
niitä ongelmia, joita Suomen liian 
tiukassa turvapaikkapolitiikassa on. 
Se on tuonut keskusteluun arvok-
kaan panoksen. Ymmärrän myös, 
että kirkko haluaa konkreettisesti 
antaa suojaa ihmisille, joiden se 
katsoo olevan hädänalaisia, kiittelee 
Sinnemäki. Myös Vasemmistolii-
ton Annika Lapintien mielestä on 
aika luonnollista, että seurakunnat 
huolehtivat avuntarvitsijoista.

Bjarne Kallis (kd.) painottaa, ettei 
”seurakunnan pidä eikä se voikaan 
myöntää turvapaikkaa”. 

– Mutta kirkosta henkilö on kaut-
ta historian voinut hakea suojaa, ja 
pidän tärkeänä, että tämä jatkossa-
kin on mahdollista ja että tätä pe-
riaatetta kunnioitetaan, haarukoi 
Kallis. – Kirkko on toiminut tässä 
asiassa oikein, hän julistaa.

Raimo Vistbacka (ps.) ymmär-

Evankelis-luterilaisen kirkon aktiivinen toiminta turvapaikanhakijoiden tukijana saa tukea kaikilta eduskunnan puolueilta. 

Eduskunnasta kannatusta kirkon 
turvapaikkapolitiikalle

tää periaatteessa keskustelun. Silti 
asiassa on hänen mielestään yksi 
mutta: 

– Entisenä valtion virkamiehe-
nä olen kyllä hämmästellyt yksit-
täisiä toimia. Onko kirkolla ollut 
paremmat tiedot asianomaisten 
henkilöiden taustoista kuin ulko-
maalaisvirastolla, kyselee kokenut 
kansanedustaja.

Kokoomuksen ryhmäpuheenjoh-
taja Pekka Ravi painottaa kirkon 
korrektia suhtautumista laillisuus-
kysymykseen. 

– On syytä muistaa, että kirkko 
ei ole missään vaiheessa kyseen-
alaistanut viranomaisten toimintaa. 
Kirkon rooli näissä kysymyksissä 
on ollut viranomaistoimintaa avus-
tava, hän alleviivaa. 

Keskustan Timo Kalli on samoilla 
linjoilla. Hän näkee seurakuntien 
roolin tärkeänä myös yleisinhimil-
lisistä, YK:n perusarvoihin poh-
jautuvasta näkökulmasta katsoen. 
– Seurakunnat ovat tehneet arvo-
kasta työtä puolustaessaan turva-
paikan hakijoiden ihmisoikeuksia. 

Evankelis-luterilainen kirkko on viime aikoina osallistunut aktiivisesti keskusteluun turvapaikkapäätöksistä. 
Millä mielellä olet seurannut seurakuntien toimia niiden puolustaessa yksittäisiä turvapaikan hakijoita?

Pekka ravi
kokoomus

”On syytä muistaa, että kirkko ei ole 
missään vaiheessa kyseenalaistanut vi-
ranomaisten toimintaa. Kirkon roo-
li näissä kysymyksissä on ollut viran-
omaistoimintaa avustava.”

On tärkeää, että kaikkia turvapai-
kanhakijoita kohdellaan tasapuo-
lisesti ja vallitsevan lainsäädännön 
perusteella, hän painottaa.

Sosiaalidemokraattien ryh-
mäpuheenjohtaja Tarja Filatov 
lähtee liikkeelle kaukaa keskiajan 
historiasta. 

– Kirkolle on kuulunut luonte-
vasti kautta historian rooli suojan 
ja turvan antajana. Nyt kirkosta 
turvaa hakeneet turvapaikanhakijat 
ovat saaneet kielteisen päätöksen 
ja pelkäävät turvallisuutensa ja 

anni Sinnemäki
vihreät

”Mielestäni kirkko on toiminut roh-
keasti, kun se on nostanut esille niitä 
ongelmia joita Suomen liian tiukassa 
turvapaikkapolitiikassa on.”

Bjarne kallis
kristillisdemokraatit

”Kirkosta henkilö on kautta histori-
an voinut hakea suojaa, ja pidän tär-
keänä että tämä jatkossakin on mah-
dollista ja että tätä periaatetta kun-
nioitetaan.”

Tarja Filatov
Sosiaalidemokraatit

”Kirkko ei ole rikkonut lakia esi-
merkiksi piilottelemalla ihmisiä, 
vaan nimenomaan tarjonnut tukea 
ja turvaa.”

henkensä puolesta, jos heidät pa-
lautetaan kotimaahansa, hän ana-
lysoi. – Kirkko ei ole rikkonut lakia 
esimerkiksi piilottelemalla ihmisiä, 
vaan nimenomaan tarjonnut tukea 
ja turvaa. On hyvä, että kirkko ja 
Ulkomaalaisvirasto ovat tiivistäneet 
yhteistyötään. Ulkomaalaisvirasto 
ei saa olla valtio valtiossa – on hy-
vä että se käy vuoropuhelua muun 
muassa kirkon kanssa, paaluttaa 
entinen työministeri.
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menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

Toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa: Su 
14.10. klo 10 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, saarnaa Paavo 
Räsänen, avustaa Hanna-Maija 
Karjalainen, urkurina Maija 
Tynkkynen, Oulun Laulu. 
Kolehti Sambian orpotyölle 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Radio Dei.
Ti 16.10. klo 18.30, ekumeeni-
nen jumalanpalvelus, toimittaa 
Veijo Koivula ja ekumeeninen 
työryhmä, saarnaa Markku 
Tossavainen, urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Tyttökuoro 
Fröökynät, Oulun ort. srk:n 
lauluryhmä sekä Maruska Lin-
deman ja Henry Lindgren avus-
tavat. Kirkkokahvit Keskustan 
seurakuntalon juhlasalissa. 
Ke 17.10. klo 19, Agricola-
messu, piispa Samuel Salmi ja 
rovasti Kai Vahtola. Lauluyhtye 
Cappella pro Vocale.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 14.10. klo 12 messu, toimit-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttori Maija Tynkkynen.

Karjasillan kirkossa su 14.10. 
klo 10, messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Saarna toteutetaan Satu 
Saarisen ja Helmi Liljebladin 
keskusteluna. Körttiopiskelijoi-
den kuoro, joht. Minna-Maija 
Svärd. Lähetyspyhä. Messun jäl-
keen lähetysjuhla. Kirkkokah-
vit. Kolehti nimikkokohteeseen 
Tumani yliopiston, Makumiran 
teologiseen seminaariin Tansa-
niassa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 14.10. 
klo 10, messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti nimikkolähetti Sirpa 
Heikkilän työn tukemiseen 
Bangladeshissa Lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta.

Tuiran kirkossa: Su 14.10. klo 
10, messu, toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Kirsi Hiltusen 
nimikkolähettityölle Taiwa-
nissa, Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 14.10. klo 18, iltamessu, 
toimittaa Lauri Kujala, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
radiolähetystyölle Istanbulissa 
Sanansaattajien kautta.
Ke 17.10. klo 20, viikkomessu, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Satu ja Jorma Arkkilan 
nimikkolähettityölle Sambiassa 
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
14.10. klo 12, messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Harri 

Oulujoen kirkossa su14.10. 
klo 10, perhekirkko, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Riitta 
Kentala, kanttorina Lauri Nurk-
kala, avustaa Saarelan päivä- ja 
iltapäiväkerholaiset.
Ylikiimingin kirkossa su 14.10. 
klo 10, virsimessu, toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Kirkkokuoro, Maanan-
taikuoro.
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 14.10. klo 12, messu, toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Muut jumalanpalvelukset
Pyhän Luukkaan kappelissa ma 15.10. klo 19, Hiljaisuuden ilta 
(messu), toimittaa Ulla Säilä.

Fagerholm, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Ritva ja Mauri 
Niemen nimikkolähettityölle 
Tansaniassa, sairaanhoidon 
koordinointiin ja opetukseen 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Kirkkokahvit ja sen jälkeen 
seurapuhe Kalle Laivamaa. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 14.10. klo 10, messu, toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Pekka Jokiranta, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti Soile 
ja Jarkko Jokimiehen nimik-
kolähettityölle Keski-Aasiassa 
Kansanlähetyksen kautta.
Pateniemen kirkossa su 14.10. 
klo 12, sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Typön perheen nimikko-
lähettityölle Turkissa Kylväjän 
kautta.

Kaukovainion kappelissa:
su 14.10. klo 12, perhemessu, 
toimittaa Vesa Pöyhtäri, avustaa 
Lauri Kotila, kanttorina Hanna 
Savela. Kolehti ks. Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 14.10. 
klo 12, messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti Maikkulan alueen kummi-
luokalle, Barinasin lukutaito-
luokalle Venezuelassa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
14.10. klo 12, messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 
ks. Karjasilta.

Hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 15.10. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aamurukous ke 17.10. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 12.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 13.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 13.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Väkivallasta sovintoon -ru-
koushetki su 14.10. klo 19, 
tuomiokirkon krypta. Mukana 
pastori Päivi Jussila ja toimin-
nanohjaaja Maarit Peltoniemi, 
Oulun NNKY. Musiikki Minna 
Rissanen. Tapahtuma aloittaa 
Oulussa valtakunnallisen Väki-
vallattoman viikon vieton tun-
nuslauseella ”Vahva ei lyö!”.
Rukoushetki ja Jumalanpalve-
luselämän neuvottelupäivien 
avaus ti 16.10. klo 11, Oulun 
tuomiokirkko. Päivärukous 
toimittaa Veijo Koivula, OAMK:
n kirkkomusiikin opiskelijoi-
den lauluryhmä, johtaa lehtori 
Tuomo Nikkola, urkurina Maija 
Tynkkynen. Avajaisissa puhuvat 
piispa Samuel Salmi, kirkkoher-
ra Pekka Särkiö ja tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen.
Taizè-aamurukous ke 17.10. 

klo 9, Oulun tuomiokirkko. 
Mauri Miettunen ja Lapin 
kanttorit.
Päiväseurat ke 17.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Päivärukous ke 17.10. klo 13.45, 
Oulun tuomiokirkko. Pohjois-
Pohjanmaan kanttorikuoro, 
joht. Jarkko Metsänheimo.
Keskiviikkoseurat ke 17.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Ari-Pekka Metso.
Miesten piiri ke 17.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamurukous to 18.10. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo. Met-
ropoliitta Panteleimon.
Opettajien raamattupiiri ti 
16.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Aamurukous ke 17.10. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 18.10. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 18.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 12.10. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 11.10. klo 18 Kastellin 
kirkko
To 11.10. ja 18.10 klo 18 Maik-
kulan kappeli
To 11.10. ja 18.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko
Ti 16.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. 

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 17.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.10. klo 19, Kastellin 
kirkko. Timo Kärkkäinen ja 
Samuli Riekki.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 11.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli ja Kastellin kirkko
Pe 12.10. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Luukkaan raamatturyhmä ke 
17.10. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Siioninvirsien puolimaraton 
la 13.10. klo 14, Tuiran kirkko. 
Veisaamme kaikki uudet siionin 
virret. Oulun Seudun Virsikuo-
ro ja Oulun Herännäisnuorten 
kuoro. Mukana pastori Juha 
Kyllönen. Kahvitarjoilu.
Miestenpiiri ti 16.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Harri Fager-
holm alustaa aiheesta Jumalan 
huolenpito.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
11.10. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Raamattupiiri ti 16.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat 
pe 12.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan 
su 14.10. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Katson kättesi töitä. 
Luomistyö Psalmeissa. Raa-
mattuopetus Pekka Jokiranta. 
Infoa lähetystyöstä. Lasten ja 
varhaisnuorten ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylväjä 
ja SLEY.
Miesten raamattupiiri to 11.10. 
ja 18.10. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 14.10. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.10. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Bibliodraama ke 31.10. klo 
18, Öbergin talo. Bibliodraa-
ma on Raamatun tutkimista 
toiminnallisin menetelmin 
ryhmässä. Siinä on vastakkain 
Raamatun sana ja ryhmäläisten 
oma elämänkokemus. Tällä 
kertaa käsittelemme syntiin-
lankeemuskertomusta. Ryh-
mään kuuluminen edellyttää 
sitoutumista. Kokoonnumme 
kuutena keskiviikkona. Ilmoit-
tautuminen ohjaaja Ulla Säilä, 
p. 040 5747129. 

karjasillan seurakunta

Uuden Musiikin Lokakuu ke 
17.10. klo 19, Pyhän Andreaan 

kirkko. Äänten itsenäisyyttä. 
Suomi 90 vuotta -juhlakonsert-
ti. Pohjan Sotilassoittokunta, 
johtaa Petri Junna. Liput 20 e, 
tuotto Sotaveteraaneille. 
Kirjatorstai to 18.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Lionel Shriverin Poikani Kevin, 
Truman Capoten Kylmäve-
risesti tai Markku Pääskysen 
Vihan päivä.

tuiran seurakunta

Joulun ilosanoma -musikaali 
etsii laulajia! Kokoonnumme 
14.10. klo 15 Tuiran kirkon 
Suvanto-salissa. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa 
Sutiselta, p. 040 724 5446. 
Paanukirkko-konsertti su 
14.10. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paanukirkko-säätiön 
hyväksi järjestetyssä konser-
tissa esiintyvät tenori Esko 
Jurvelin, baritoni Jorma Kärnä, 
sekä Lauri-Kalle Kallunki urut. 
Ohjelma 5 e. 

diakonia
karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 15.10. klo 16.30, Kauko-
vainion kappeli. Anja-Riitta 
Virtanen opettaa kahvipussi-
kassien tekoa.
Auttavat kädet -palvelupiiri  
ma 15.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Yhdessäolon ja tekemi-
sen paikka sinulle, joka tahdot 

toimia seurakunnan erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Ystävän Kamari ti 16.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Vieraana pastori Virpi Sillan-
pää-Posio. Aiheena Sveitsin 
reformoitu kirkko.
Diakoniapiiri ke 17.10. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
16.10. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 16.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Ou-
lun murteesta alustaa Raimo 
Ritola.
Työttömien ateria ti 16.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 16.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri to 18.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Diakoniapiiri ti 16.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Lapinkangas-Sanginsuun dia-
koniapiiri ti 16.10. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 17.10. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 
Tuomiorovastikunnan diako-
niavuosikokous ke 17.10. klo 
17.30, Hintan seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri to 
18.10. klo 12, Reino ja Sirkka 
Petäjäkankaalla, Pysäkkipolku 
12. 
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Yhteinen seurakuntapalvelu

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
15.10. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
16.10. klo 13, Diakoniakeskus. 
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 16.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perheilta ke 31.10. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu 
ym. ohjelmaa. Ruokailu on 
maksullinen. Ilm. p. 3161 321.
KUULOVAMMAISET
Kuurojen lähetyspiiri ma 
15.10. klo 15, Kuurojen yh-
distys. 
Ystäväilta to 18.10. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
NÄKÖVAMMAISET
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
11.10. klo 13, Öbergin talo. Mu-
kana pastori Arpad Kovacs.
Näkövammaisten kerho ke 
17.10. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Lähetys
Lähetyssoppi to 18.10. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo. Myyjäiset ja kahvila.

karjasillan seurakunta

Lähetysjuhla su 14.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Mitä pai-
kallinen seurakunta odottaa 
lähetystyöntekijöiltä tänään? 
Keskustelussa mukana Helmi 
Liljeblad Suomen Lähetysseu-
rasta. Kirkkokahvit. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
16.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Vieraina Juha Väliaho, 
Aleksander Smirnov, Anna 
Smirnova. Aiheena sukukan-
satyö, erityisesti Udmurtiassa 
Keski-Venäjällä.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 15.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiiri: 
Ma 15.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 15.10. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Päiväkerhot löydät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 14.10. klo 12, Ma-
kasiininkatu 6,  kerhohuone. 
Iltaperhekerhot: 
To 11.10. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Ti 16.10. klo 18, Intiön seura-
kuntakoti. 
Perhekerhot: 
Ke 17.10. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 18.10. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 15.10. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Pyhäkoulut:
Su 14.10. klo 10, Kastellin 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 14.10. klo 12, Maikkulan 
kappeli ja Kaukovainion kap-
peli. 
Ip-pyhäkoulu to 18.10. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Perhekerhot:
Ma 15.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 16.10. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 17.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Kaukovainion kappeli 
(Aiheena tunnelmakuvia), 
Kastellin kirkko, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 17.10. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Perheen torstaikahvila to 
18.10. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Katso erillinen ilmoitus.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
16.10. klo 8.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tuija Puurunen p. 050 
357 6915
Pyhäkoulut:
Su 14.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Su 14.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 14.10. klo 12, Pateniemen 
kirkko ja Niittyaron seura-
kuntakoti
Su 14.10. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pyhäkoulu juma-
lanpalveluksen yhteydessä
Perhekerhot:
Ti 16.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 17.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Rajakylän seu-
rakuntakoti, Pyhän Tuomaan 
kirkko
To 18.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 17.10. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Myllyojan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikais-
tilat, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti, Hönttämäen 
seurakuntakoti, Sanginsuun 
seurakuntakoti ja Saarelan 
seurakuntakoti.
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 18.10. klo 10, 
Vanha Pappila. 

varhaisnuoret
Säännöllisesti kokoontuvat 
kerhot löydät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

karjasillan seurakunta

7-luokkalaisten ilta ke 17.10. 
klo 18, Kastellin kirkko. Pelai-
lua, oleilua, naposteltavaa, yms. 
Tule yksin tai kaverin kanssa! 
Ohjaajina  Mari ja Katja, p. 040 
831 5932. 
tuiran seurakunta.
Varhaisnuorten raamattupiiri 
to 18.10. klo 17.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

Nuoret
Yökahvila Nuortenpaikka la 
13.10. klo 20–24, Erityisnuori-
sotyöntilat. Vapaamuotoinen 
peli- ja oloilta yli 13-vuotiaille. 
Mahdollisuus keskusteluun ja 
yhdessäoloon.
Tuunauspäivä su 14.10. klo 
12–18, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. 7.–9.-lk. tytöt ter-
vetuloa tuunaamaan mukana 
tuomiasi asusteita, käyttöesi-
neitä yms. pienehköä tavaraa. 
Talo tarjoaa monipuolisesti 
tuunaustarvikkeita ja pientä 
purtavaa yhteistä ”artikkelia” 
unohtamatta. Lisäinfoa Paula 
Rosbacka p. 050 4334093 ja Mo-
no Kuoppala p. 040 5747124.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
17.10. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tuo oma mieli-
piteesi yhteiseen jakoon. Illan 
aikana tarjolla pientä evästä. 
Aiheena on uskonnoton usko?
Nuortenpaikka to 18.10. klo 
15, Erityisnuorisotyöntilat. 

Erityisnuorisotyöntekijät Anja 
”Ansku” Saukkomaa ja Outi 
Leinonen tavattavissa.
karjasillan seurakunta

Nuorten ilta to 11.10. ja 18.10. 
klo 18, Maikkulan kappeli. Yh-
dessäoloa, pelailua ja sanaakin 
tarjolla pienen purtavan kera! 
Lisätietoja 040 730 4118 tai 040 
8315932. 
Café Kastell -nuorten yökahvi-
la pe 12.10. klo 19–23, Kastellin 
kirkko. Pelailua ja yhdessä olei-
lua sekä naposteltavaa!
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
16.10. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelailua, juttelua, 
musiikin soittoa ja hartaus.
Nuorten ilta ke 17.10. klo 18–20, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäolemista ja pelailua. 
Lisätietoja p. 040 574 7147 ja 
p. 040 575 2713.
Isoiskoulutusleiri Karjasillan 
seurakunnan ja Tuomiokirk-
koseurakunnan A-ryhmälle 
Rokuan leirikekeskuksessa 23.–
25.11. Isoseksi? Ilmoittaudu 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai p. (08) 3161 340 .

tuiran seurakunta

Yökahvila ylä-asteikäisille pe 
12.10. klo 20–23, Meritoppilan 
monitoimitila. 
Helmiklubi ti 16.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. 
Isoskoulutus III ke 17.10. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena Kuka olet Jumala? 
Nuortenilta ke 17.10. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musiikista, 
peleistä ja hyvästä seurasta! 
K17-ilta to 18.10. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Nuorten Yökahvila pe 12.10. 
klo 20–24, Hintan seurakun-
tatalo. 
Nuortenilta ke 17.10. klo 
18, Hintan seurakuntatalo. 
Rippikoululaisille ja jo konfir-
moiduille nuorille  yhdessäoloa  
yhteisten aiheiden äärellä sekä 
hartautta. Ilta jatkuu klo 21 
saakka avointen ovien mer-
keissä. 

Nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Opiskelijaseurakunnan yhtei-
nen ilta to 11.10. klo 18, Kou-
lukatu 10 C. Järjestävät Rauhan 
Sana ja Uusheräys.
Cappeli Cafe pe 12.10. klo 
19–23, Kaukovainion kappeli.  
Tuunataan Raamattuja, ota oma 
raamattu mukaan. Illta on tar-
koitettu kaikille täysi-ikäisille, 
jotka kokevat itsensä nuoriksi 
aikuisiksi. Elämäntilanteellasi 
ei ole väliä (opiskelija, opiskele-
maton, töissä, naimaton, työtön 
tai perheellinen). 
CrossRoads-ilta pe 12.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Musiikkia, 
rukousta, hiljentymistä ja yh-
dessäoloa. Yliopistopastori Ulla 
Säilä puhuu nuorten itsetuhoi-
suudesta. Teejatkot.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
OPKOn ilta la 13.10. klo 19, 
Keskustan seurakuntatalo. Lä-
hetettynä Kamerunissa, Harri 
ja Anna-Maija Joensuu
Lutukan raamattupiiri ma 
15.10. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.10. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Ari Luk-
karinen, Kristittyjen vainot
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 17.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jumalan 
huolenpito, Paavo Moilanen.
Körttiopiskelijoiden seurat to 
18.10. klo 19, Kaisa Malkamäellä 
Tuulihaukantie 6 B 30. 
OPKOn tuomas-ilta to 18.10. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Uusheräyksen ilta to 18.10. 
klo 19, Koulukatu 41. Taimi ja 

Juhani Nevalainen: Kaikkeen 
maailmaan

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 15.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 17.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 17.10. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 18.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 18.10. klo 12, Hautajais-
huoneisto. 
Seurakuntakerho to 18.10. klo 
14, Keskustan palvelutalo.

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 15.10. 
klo 12.30, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 15.10. klo 
13.30, Caritas-Koti, juhlasali. 
Hartaus,yhteistä ohjelmaa, kes-
kustelua. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. Tule 
tapaamaan muita eläkeläi-
siä. Tutustutaan, hiljennytään 
sanan äärellä, keskustellaan, 
lauletaan ja juodaan kahvit.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 16.10. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13, Koskelan palvelutalo. 
Hartaudellista ohjelmaa ja 
kahvitarjoilu.
Seurakuntapiiri to 18.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 18.10. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 15.10. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ma 15.10. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo.
Ma 15.10. klo 13, Saarelan Pal-
velukoti, Takalahdentie 11
To 18.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo.
To 18.10. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1.
Porinapiiri eläkeläisille ma 
15.10. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
15.10. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 16.10. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho ke 17.10. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Veteraanileiri 1.–4.11. klo 16, 
Rokuan leirikeskus. Hinta 55,50 
euroa (sis. matkat, majoitus 
täyshoidolla ja vakuutus Oulun 
seurakuntien jäsenille). Ilm. 
viim. 17.10. p. (08) 3161 340.

karjasillan seurakunta

Vanhojen isosten leiri Rokuan 
leirikeskuksessa 8.–9.12.  Sinä 
vanha isonen ho-hoi! Ilmoit-
taudu  www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

kuorot ja kerhot
karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 17.10. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Kivikerho ti 16.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ti 16.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Elomyyjäiset la 13.10. klo 11, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Myytävänä hernekeittoa, lei-
vonnaisia, käsitöitä, yms. Voit 

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 14.10. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.

tuoda myytäväksi  syksyn satoa. 
Tuotto Oulujoen seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyölle.
Oulun kehitysvammaisten 
kirkkopyhä la 13.10. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Messun jälkeen ohjelmaa ja 
kirkkokahvit. Tervetuloa. Järj. 
Oulun seurakuntien kehitys-
vammaistyö.
Vertaistukiryhmä miehille. 
Työelämässä mukana oleva, 
masennusta kokenut mies 
jaa ajatuksia ja kokemuksia 
muiden samassa tilanteessa 
olevien kanssa. Tietoa masen-
nuksesta ja kuntoutumisesta. 
Ryhmään otetaan kahdeksan 
henkilöä. Ohjaajina toimivat 
Rauno Laitila (km, psyk.esh) 
ja Kaisa Kuokka-Kangaskor-

tet (vastaava työvalmentaja, 
Hyvän mielen talo ry) Ilm. ja 
lisätietoja 15.–31.11. Kaisalta  
p. 041 466 7684. 
Kaatuneitten omaiset ma 15.10. 
klo 12, Keskustan seurakuntata-
lo. Jäsenkokous, säännöt.
Aikuisrippikouluryhmä ma 
15.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Alfa-kurssi  ti 16.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Vieraita Keski-Venäjältä ti 
16.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Tule kuulemaan su-
kukansatyöstä Udmurtiassa. 
Vieraina Gurez Pudgan kirk-
koherra Aleksander Smirnov, 
hänen vaimonsa Anna Smir-
nova sekä Juha Väliaho Inkerin 
kirkon Birskin seurakunnan 
kirkkoherra. Kolehti Udmur-
tian työlle. 
PARISUHDE
Työkaluja kahden kulttuurin 
parisuhteen hyvinvointiin 
pe 19.10. klo 14, Pääkirjaston 
Pakkalan sali. Kaikille asiasta 
kiinnostuneille, myös työssään 
monikulttuurisia perheitä ta-
paaville. Luennoitsija Helka 
Silventoinen Monikulttuurinen 
perhe-projektista Helsingistä. 
Vapaa pääsy. Ilm. viim. 12.10.  
www.oulunseurakunnat.fi/
virtaa.
Rikasta rakkautta -juhlailta 
kahden kulttuurin pareille pe 
19.10. klo 18, Raatin nuorisota-
lo. Juhla on suunnattu pareille, 
joissa toinen puolisoista on 
suomalainen. Musiikkia, puhet-
ta eri kulttuurien rinnakkain-
elosta. Ruokatarjoilu. Vapaa 
pääsy. Ilm. viim. 12.10.  www.
oulunseurakunnat.fi/virtaa.

Tuomiokirkko: Janne Risto 
Antero Ranta ja Katri Elina 
Virkkunen.
Karjasilta: Jarmo Tapani Lei-
nonen ja Päivi Elina Leinonen, 
Kari Antero Mäkelä ja Teija Satu 
Seppä, Veli-Pekka Juhani Dahl-
gren ja Sara Rauni Leinonen, Ju-
ha Kullervo Paso ja Sanna-Kaisa 
Pitkänen, Juha Pekka Tuovinen 
ja Katja Maria Vaskuri, Miki 
Markus Mökkönen ja Mari 
Katariina Ruonala.
Tuira: Timo Juhani Ahonen ja 
Anna Iida Emilia Girsén, Jarkko 
Elias Kortti ja Teija Karoliina 
Pernu, Antti Juhana Kanniainen 
ja Sari Susanna Kolari, Juha-
Matti Malila ja Maarit Helena 
Mustonen, Juha Pekka Lastu-
mäki ja Arja Irmeli Huru.
Oulujoki: Esko Kalevi Riekki 
ja Seija Anneli Vinkki, Mika 
Tapio Hyttinen ja Jenna Ree-
ta Elisa Daavitsainen, Lauri 
Johannes Eronen ja Essi Tiia 
Carita Eilola.

Tuomiokirkko: Eevi Airi Adelia 
Metsometsä, Emma Julia Kuk-
konen, Miro Matias Gasic.
Karjasilta: Juho Matias Tokola, 
Noora Emilia Tennilä, Anni 
Elina Salo, Patrik Elliot Saa-
rinen, Wilma Sophie Ratcliff, 
Kalle Jalmari Ranua, Neea Aada 
Elena Pirttimaa, Ella Saimi 
Aleksandra Lepistö, Aleksi 
Eero Tapani Leinonen, Aino 
Linnea Keränen, Kaisa Eveliina 

Keränen, Meri Alisa Jokitalo, 
Eeli Oliver Gäddnäs, Matilda 
Sofia Fabritius, Jenna Maria 
Katariina Juopperi, Oliver 
Matteus Kurtti.
Tuira: Teemu Juho Matias Uu-
sitalo, Hugo Olavi Tyrväinen, 
Niilo Konsta Kalevi Stenudd, 
Martta Pauliina Roimaa, Ras-
mus Johannes Puska, Anya 
Odessa Aurelia Pietikäinen, 
Markus Tapani Nevalainen, 
Jesse Eemeli Kostamo, Nea 
Marie Vilhelmiina Konttinen, 
Laura Emilia Kittilä, Ilona 
Anna Sofia Keränen, Kasimir 
Onni Aleksanteri Keränen, Jali 
Iivari Yli-Pyky, Lauri Simon 
Kullberg.
Oulujoki: Mico Matias Väliaho, 
Santeri Henri Ukkola, Meeri 
Johanna Tikkanen, Lilja Aurora 
Levomäki, Heini Elena Lehtola, 
Eelis Armas Keskitalo, Veeti 
Markus Antinpoika Keränen, 
Jiko Viljo Oskari Karjalainen, 
Väinö Olavi Juurikka, Siiri 
Valpuri Tiirola.

Tuomiokirkko: Taina Elisabeth 
Palsola s. Pietilä 83 v, Hilkka 
Marja Tuulikki Koponen s. 
Jouppila 81 v, Eeva Marjatta 
Laapas s. Räisänen 85 v.
Karjasilta: Rauni Anita Piippo 
s. Ravaska 75 v, Hilkka Eliina 
Leppänen s. Ylönen 87 v, Elsa 
Elisabet Hauru s. Härkönen 
90 v, Aune Eliina Laukkanen s. 
Honkamaa 78 v.
Tuira: Margareeta Elisabet 
Littow s. Puhakka 93 v, Lempi 
Henttunen s. Mäntyjärvi 80 v, 
Bertta Eliina Sukkala s. Peso-
nen 91 v.
Oulujoki: Tuomo Juhani Ho-
lappa 66 v, Lahja Annikki Kes-
kinen s. Asikainen 87 v, Ismo 
Matti Kullervo Sainio 54 v.

tanka & 
      haiku 
-runoilta

Karjasillan kirkon  
seurakuntasalissa 3–4
14.10.2007 klo 18
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Järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Nuorisotyö 
• www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel 
• Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe 2.11.  klo 18  Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Pater Noster • HB
 klo 21  Messu, Karjasillan kirkko
La 3.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: Katselmuksen voittaja   
 Orjalaiva-tapahtumasta • Dissonanssi • Random Eyes
 klo 15 Puffettiruokailu ja vapaata musisointia, Isokatu 17   
  tai Majakat
 klo 16 Puffettiruokailu ja vapaata musisointia, Isokatu 17   
  tai Majakat
 klo 19 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: 
  Exit 20 vuotta, Tienviittoja
 klo 22 Jaakko Löytty, Karjasillan kirkko
Su 4.11. klo 10 Jumalanpalvelukset
 klo 12 Konsertti, Urheilutalo, Rantakatu 30: 
  Klinik • Jukka Salminen

Liput 7 euroa ennakkomyynnissä kirjakauppa Bibliassa, 
Hallituskatu 27.

Oulun seurakuntayhtymään 
kuuluu neljä seurakuntaa,  
yhtymän johto ja neljä palvelu-
yksikköä. Jäsenmäärä on noin 
111 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Viranhaltijan lähityöyhteisö on yhdeksän viranhaltijan 

diakoniatiimi tukenaan diakoniapappi. Tehtäväkuvaan 

kuuluu yleinen diakoniatyö tiimissä sovitun aluejaon 

mukaisesti sekä erityisvastuuna diakoninen perhetyö 

seurakunnassa. Valinnassa painotetaan tiimityötaitoja.

Valitulta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää 

diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Palkkaus 

määräytyy hinnoitteluryhmän A 06 mukaan H 28 –  

H 29 (1798–2221 e/kk). Ennen viran vastaanottamista 

on esitettävä seurakuntayhtymän osoittamalta lääkäriltä 

saatu todistus terveydentilasta.

Hakuaika päättyy 26.10.2007 klo 16. Hakemukset  

ensisijaisesti sähköisesti www.oulunseurakunnat.fi > 

nyt > avoimet työpaikat tai osoitteella Tuiran seurakun-

taneuvosto, Myllytie 5, 90500 Oulu. Lisätietoja antaa 

johtava diakonian diakoniaviranhaltija Irma-Elina Mukari  

p. 040 5747 065.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta.

Oulun kehitys- 
vammaisten  
kirkkopyhä
la 13.10. klo 13  
Heinätorin  
seurakuntatalolla. 
Messu, ohjelmaa,  
kirkkokahvit.  
Järjestää Oulun seura-
kuntien kehitysvam-
maistyö.

Taidenäyttely 
Karjasillan kirkon 
seurakuntasalissa 
16.10.–11.11.2007 
ma–pe klo 16–17.30
Kuvataiteilija Aimo 
Vähäkainun hengellisiä 
puureliefejä,veistoksia 
ja metallitaidetta sekä  
taiteilija Erkki Rauhalan 
maalauksia.

Perheen 
torstaikahvila 
Tuiran kirkolla
to 18.10. klo 12.30–14
Pysähdytään rupattele-
maan kahvin, teen tai 
mehulasin äärellä.  
Aloitamme tilaisuuden  
yhteisellä hiljentymis- 
hetkellä, jonka jälkeen  
oleminen on vapaata.  
Tule pistäytymään! 

Tuomiokirkon kellotapulin 
ulkoseinään aletaan heijas-
taa ensi sunnuntaista lähti-
en Raamatun tekstejä. Ou-
lun tuomiorovastikunnan vs. 
lähetyssihteerin Ulla Mäki-
sen mukaan tavoitteena on, 
että tavalliset kadunkulkijat 
saisivat Raamatun sanomas-
ta iloa ja ajattelemisen ai-
hetta, ja että lauseet suun-
taisivat huomiota myös ke-
säkuussa Oulussa pidettä-
viin valtakunnallisiin lähe-
tysjuhliin. 

Lauseet ovat luettavissa 
aina joulunajan loppuun 13. 
tammikuuta saakka. Pimeän 
tullen näkyvät tekstit vaih-

tuvat noin kerran viikossa 
ja kertovat kirkkovuoden 
aiheista. Ekumeenista lähe-
tyssunnuntaita vietetään 14. 
lokakuuta. Ensimmäinen teksti 
heijastetaan seinälle kello 18 
pidettävän englanninkielisen 
vesperin jälkeen.

 – Toiveena on, että kan-
sainvälisen seurakunnan jä-
senet lukisivat heijastettavan 
Raamatun kohdan omalla 
äidinkielellään toisten kuulta-
vaksi, kertoo Mäkinen. Näin 
kirkon maailmanlaajuisuus 
ja lähetystyön olemus tuli-
sivat konkreettisesti esille. 
Illan päätteeksi on glögi- ja 
piparitarjoilu.

Tuomiokirkon seinä 
heijastaa raamatun sanomaa

vesa Pöyhtärille kahden 
kuukauden virkaero

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti ko-
kouksessaan 3. lokakuuta erottaa Karjasillan seu-
rakunnan kappalainen Vesa Pöyhtärin papinvi-
ran toimittamisesta kahdeksi kuukaudeksi alka-
en päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta. 

Perusteena kurinpitorangaistukselle oli, että 
Pöyhtäri oli ollessaan vuorollaan seurakunnan 
vihkipappina syksyllä 2006 tiedustellut avioliit-
toon aikovalta seurakuntalaiselta epäasiallisesti 
tämän aikaisemman avioliiton päättymisen syitä 
sekä se, että Pöyhtäri oli laiminlyönyt virkateh-
täviään jättämällä keväällä 2007 osaltaan toimit-
tamatta kaksi messua, joissa toisena toimittajana 
oli naispuolinen pappi.

Suomalaiset keräsivät 
yli 5 miljoonaa

Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräys tuotti 5 024 288 
euroa. Keräyksen tilitys luovutettiin piispa Kari 
Mäkisen johdolla keräyksen suojelijalle, tasaval-
lan presidentti Tarja Haloselle 9. lokakuuta.

Eri keräystapojen tuloskehitys heijastelee nyky-
aikaa. Seurakuntien tapahtumien ja myyjäisten 
sekä lipaskeräyksen suhteellinen osuus on noussut. 
Perinteisellä listakeräyksellä kerätään kuitenkin 
edelleen 37 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta.

Seurakunnista suurimman tuoton seurakunnan 
jäsenmäärään nähden keräsivät tänä vuonna Ka-
rijoki, Pello, Puolanka, Utsjoki ja Kortesjärvi.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia 
menee kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kotimaan eri-
tyishankkeeseen käytetään 20 prosenttia tuo-
tosta. Loput 20 prosenttia ohjautuu Kirkon dia-
koniarahaston, hiippakuntien ja seurakuntien 
avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräys on kirkon suuri vuosittai-
nen diakoniaponnistus, johon osallistuvat kaikki 
Suomen luterilaiset seurakunnat ja noin 40 000 
vapaaehtoista kerääjää.

Vuoden 2008 keräys käynnistyy helmikuussa. 
Sen teemana on ”Työ ja osallisuus”. Suomessa tu-
etaan kehitysvammaisten ihmisten työllistämistä. 
Liberiassa parannetaan köyhien toimeentuloa ja 
väestön omavaraisuutta.

Alueelliset keräystulokset löytyvät osoitteesta: 
www.yhteisvastuu.fi

vuoden kristillinen kirja 
valitaan lokakuussa

Vuoden kristillinen kirja 2007 -kilpailu on eden-
nyt loppuvaiheeseen. Kristilliset kustantajat ry:n 
järjestämään kilpailuun ilmoitettiin 61 teosta 23 
eri kustantajalta. Esiraati valitsi kilpailuun il-
moitettujen teosten joukosta 10 kirjaa loppu-
kilpailuun. 

Loppukilpailuun selvinneet Vuoden kristillinen 
kirja 2007 -ehdokkaat ovat: Taivaallista seksiä, 
Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen ja Päivi 
Salmesvuori (toim.), Valtakunta, Minna-Leena 
Erkkilä, Jeesus, Tom Holmén, Kristillinen mystiik-
ka, Maiju Lehmijoki-Gardner, Ihmisen näköinen 
Jumala, Petri Merenlahti, Vapaus, Munkki Sera-
fim, Usko, tiede ja Raamattu, Tapio Puolimatka, 
Kuka vierelles jää, Tarja Tallqvist ja Elina Simo-
nen, Arvo Survon matkassa – Viipurista Volgan 
mutkaan, Heikki Tervonen, Savannin sankarit, 
Sami Tolvanen ja Mauri Päivinen.

Voittajan valitsee europarlamentaarikko Eija-
Riitta Korhola. Kilpailun voittaja ja yleisöäänestyk-
sen suosikit julkistetaan Helsingin kirjamessujen 
yhteydessä pidettävässä. Myös lukevalla yleisöllä 
on mahdollisuus äänestää suosikkinsa Vuoden 
kristilliseksi kirjaksi. Yleisöäänestys järjestetään 
kirjakaupoissa, internetissä osoitteessa www.
kristillisetkustantajat.fi sekä Turun ja Helsingin 
kirjamessuilla. Voittaja palkitaan 2000 euron 
rahapalkinnolla.

Ensi maaliskuussa, ennen pääsiäisaikaa, viete-
tään Kristillisen kirjan viikkoa. Viikon suojeli-
jaksi on lupautunut Espoon hiippakunnan piispa 
Mikko Heikka. 
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Yli kaksikymppinen 
Lähetyssoppi kaipaa 
uusia tekijöitä: 
kassaneitejä, kahvittajia 
ja käsitöiden taitajia. 
Toiminnassa vuosia 
mukana ollut porukka 
kokoontuu yhä 
torstaisin ostoksille ja 
vohvelikahveille, mutta 
pöytien ääreen mahtuu 
myös lisää väkeä.

k eskustan seurakuntakodin 
alakerrassa järjestettävää 
Lähetyssoppea pyöritetään 

täysin vapaaehtoisvoimin. Lähe-
tyssihteeri Raija Korhonen istuu 
kassakoneen takana ja toivottaa 
tulijat iloisesti tervetulleeksi. Sa-
moin hän tekee kaikille uusille va-
paaehtoisille. 

– Kaikki vaan tervetuloa, uusia 
vapaaehtoisia otetaan mukaan ai-
na, Korhonen huikkaa. 

Lähetyssopen 
toiminnassa 
ovat muka-
na kaikki 

Lähetyssoppi kaipaa uusia käsipareja

Oulun seurakunnat. 
– Seurakunnat hoi-

tavat vuorollaan kah-
vitukset. Niiden ja 
kaikkien tuotteiden 
myyntituotot mene-
vät Lähetysseuralle. 
Kohteita on yhteen-
sä useita kymmeniä, 
Korhonen kertoo.

Tatu Pikkarainen 
puolestaan myy paikalla arpoja. 

Vaikka sadan hengen lista on puo-
lillaan, hän toteaa menekin olevan 

tavallista huonompi.
– Syksy on ollut hiljainen, tuumii 

seitsemättä vuotta Lähetyssopen ak-
tiiveihin lukeutuva Pikkarainen. 

Lähetyssoppea 1980-luvun puo-
livälissä perustamassa ollut Liisa 
Pehu vahvistaa näkemyksen. 

– Nuoria todellakin tarvitaan 
mukaan, mutta viihtyvätköhän ne 
tällaisten mummojen kanssa, hän 
virkkoo pilke silmäkulmassaan. 

– Mehän ei kyllä mitään kalk-
kiksia olla, meidän kanssa kyllä 
pärjää, hän jatkaa. 

Ongelmana onkin ajankohta, joka 
ei sovi kaikille palkkatyössä oleville. 
– Työtönhän siinä pitäisi melkein 
olla, Pehu harmittelee. 

Usein uudet aktiivit ovatkin vasta 
eläkkeelle jääneitä.

katseet kohti 
Lähetysjuhlia

Lähetyssopen väen katseet ovat jo 
tulevaisuudessa, ja ensi kesän lähe-
tysjuhlilla. Myyntiartikkelien ja va-
paaehtoisten määrän lisäksi mieti-
tyttävät käytännön asiat. 

– Juhlat olivat Oulussa viimeksi 
vuonna 1994, ja silloin meillä oli 
oma paikka, toivottavasti saadaan 
nytkin jokin kolo, Pehu tuumii. 

Kaupunkilainen, joka ei mar-
jametsässä kyyki, mutta arvostaa 
lisäaineettomia kotiherkkuja, ar-
vostaa varmasti Lähetyssopen tar-
jontaa. Tiskiltä löytyy omatekoisia 
marjamehuja, survoksia, hilloja ja 
soseita. Makeaa kahvileipää löytyy 
moneen makuun. Kävijät verot-
tavatkin eniten leivonnaispuolta, 
mutta myös villasukilla ja korteilla 
on ostajansa. 

– Uudet tuotteet menevät aina 
hyvin kaupaksi, Korhonen tote-
aa ja kutsuu samalla katsomaan 
tyylikkäitä mustavalkoisia koris-
tetyynyjä. 

kukkakortit käyvät 
kaupaksi

Liisa Pehu kertoo neuloneensa 
Lähetyssoppeen myyntiin yli kym-
menen vuotta. Sitten hän alkoi 
tehdä prässätyillä kukilla koris-
teltuja kortteja. Ne ovatkin mel-
koinen myyntimenestys. 

– Orvokit saan paikalliselta 
puutarhalta kesällä. Sieltä 
vain napsin yhden sieltä 
ja toisen täältä. Nykyisin 
ystävät tosin auttavat, 
koska pelkään että me-
nisin nenälleni Pehu 
kertoo hymyillen. 

vanhusten viikon juhlinta Oulussa al-
koi viime sunnuntaina 7. lokakuuta. 

Karjasillan kirkko kokosi jumalanpalve-
lukseen parisataa henkeä, osan vapaaeh-
toisten voimin.

Perjantaina 12. lokakuuta viikko huipentuu 
juhlaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan yksikössä, osoitteessa 
Professorintie 5. Ohjelma alkaa kello 13 ja 
sisältää yhteislaulujen lisäksi Diakonia-am-
mattikorkeakoulun kvartetin esityksen ja 
näytelmän Supertohtori. Juhlapuheen pitää 
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Kyösti Oikarinen. Tilaisuuden päätteeksi 
juodaan kirkkokahvit.

Ikäihmisten juhla kokoaa yhteen nuoret 
ja vanhat. Opiskelijoilla on tärkeä rooli ta-
pahtumassa. – He juontavat tapahtuman 
ja avustavat käytännön järjestelyissä. Näin 
luodaan samalla kohtaamisia yli suku-
polvien, kuvailee Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiö. 
Tapahtumaan järjestetään ilmainen linja-au-
tokuljetus, josta voi tiedustella oman alueen 
diakoniatyöntekijältä. Linja-auton reitti ja 
aikataulu löytyvät myös Rauhan Tervehdys 
-lehden viime viikon numerosta.

vanhusten viikko 
avattiin karjasillalla

Prässi kulkee mukana puutarha-
kierroksella, sillä kukat on saatava 
heti käsiteltyä. 

– Ne ovat kuin silkkiä nuo leh-
det, korttitaiteilija toteaa. Prässät-
tyinä kukat kyllä säilyvät pitkään, 
kun ne vain pitää poissa valosta. 
Pehukin kertoo käyttävänsä yhä 
vuosia vanhoja kukkia. Mukana 
on puutarhakukkien lisäksi luon-
nonkukkia.

– Se on kyllä harmi, kun nyky-
ään ei koulussakaan enää opeteta 
tunnistamaan kasveja. Siinä menee 
paljon tietoa ohi, hän toteaa.

ELSi HuTTuNEN

Lähetyssihteeri raija korhonen ja Laila Lappinen ihastelevat vauvoille tarjolla olevia vaatekertoja. 
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N uoruus ja hulluus, van-
huus ja viisaus. Vai 
menisikö sananlaskun 
jälkimmäinen osa sit-
tenkin näin: vanhuus 

ja katkeruus?
Monet iäkkäät näyttävät olevan 

katkeroituneempia elämäänsä kuin 
nuoret. He ovat eläneet olosuhteis-
sa, missä heidän on ollut pakko 
siirtää henkilökohtaiset toiveensa 
taka-alalle ja tyytyä vähään yhtei-
sen edun vuoksi.

Mutta kyllä nuoremmatkin osaa-
vat olla katkeria, katkeruus on ni-
mittäin uusiutuva luonnonvara. Se 
suuntautuu joskus Jumalaan, jota 
katkera pitää syyllisenä elämänsä 
vastoinkäymisiin. Usein katke-
ra tuntee Jumalaa kohtaan myös 
suoranaista vihaa.

– Perheneuvontatyössä katkeruus 
Jumalaa kohtaan tulee kuitenkin esiin 
harvoin verrattuna sairaalasielun-
hoitoon, missä varsinkin äkillisissä 
suru- ja kuolemantapahtumissa on 
jopa tavallista kysyä vihaisen kat-
kerasti: Miksi Jumala sallii tämän? 
kertoo teologian tohtori, perheneu-
voja Kalervo Nissilä.

Mutta kaikkihan tulee Jumalalta, 
niin hyvä kuin pahakin. Totta kai 
Jumala on kaiken takana, syylli-
nen kaikkiin onnettomuuksiin. 
Vai onko?

Nissilä ei allekirjoita väitettä, jon-
ka mukaan ihmisellä ei ole mitään 
vastuuta omasta elämästään. Juma-
lan selän taakse ei voi kätkeytyä ja 
väittää että Taivaallinen Isä junaili 
asiat huonosti.

Ihminen voi jossain määrin teh-
dä valintoja elämässään. Kaikkea ei 
voi sälyttää Kaikkivaltiaan niskaan. 
Jumala sallii, ei välttämättä määrää 
asioiden tapahtuvan. 

Nissilä siteeraa edesmennyttä 
arkkipiispaa Mikko Juvaa. – Ei 
Jumala tee sitä, mitä hän asettanut 
meidän tehtäväksemme.

jumalaa ei voi syyttää kaikesta

Tasan eivät käy 
onnen lahjat

Nissilän mukaan kärsimys ei ja-
kaudu tasan. Hän puhuu kohta-
lo-syndroomasta, ihmisistä joille 
näyttää koituvan kohtalonomaises-
ti kärsimyksiä, mutta jotka kuiten-
kin itse rakentavat elämänsä koh-
talonomaisuuden. 

He tekevät pieniä valintoja, jotka 
johtavat jälleen kerran uuteen aal-

lonpohjaan ja katkeruuteen. Eikä 
katkeruus todellakaan tule yksin. 
Siihen liittyy esimerkiksi avutto-
muutta ja pettymystä.

Toisaalta on ihmisiä, jotka osaavat 
tehdä elämässään valoisia valintoja 
ja välttävät pohjakosketuksen.

Nissilä painottaa, että joskus 
ihminen ei mahda mitään kohta-
lolleen, vaikka kuinka osaisi teh-
dä oikeita valintoja. Holokaustin 
uhrit esimerkiksi eivät mahtaneet 
mitään, kun pahan voimat saivat 

heidät pihteihinsä.
Katkeruuden voi välttää, kun elää 

elämänsä sellaisena kuin se tulee. 
Ihminen saattaa kuitenkin ajatella 
elävänsä täyttää elämää sen jälkeen, 
kun tietyt ehdot täyttyvät. 

Nissilä kutsuu tällaista sitku-
elämäksi. 

–Sitku-elämä kartuttaa elämät-
tömän elämän määrää, vahvistaa 
katkeruutta ja kuolemanpelkoa.

Elämä on kuitenkin nyt, Nissilä 
painottaa.

Teologi Paul Tillich painottaa 
ihmisen rohkeutta olla. Usko Ju-
malaan ja Vapahtajaan rohkaisee 
ihmistä olemaan sitä mitä on. Näin 
tiedostaa oman sisäisen maailmansa, 
josta osa jää aina piiloon.

Jumalan avulla ihminen uskaltaa 
nähdä tilanteensa, hyväksyä sen ja 
tehdä valintoja. Ja kenties välttää 
katkeruuden.

PEkka HELiN

Katkeruus, tuo 
uusiutuvista 
luonnonvaroista 
uusiutuvin. Se 
riuduttaa 
parikymppisen, 
kasvattaa kieroon 
nelikymppisen, vie 
kuusikymppisen syvälle  
ja kahdeksankymppisen 
hautuumaalle. 
Katkeruus syntyy 
elämättä jääneestä 
elämästä. Ja 
valitettavasti myös 
eletystä, sillä elämän 
tekevät vaikeaksi juuri 
toiset ihmiset. 
Jumalakin saa usein 
niskaansa ihmisen 
vihan ja katkeruuden. 
Älkää pelästykö: 
katkeruuden voi 
voittaa.

ku
vi

Tu
S:

 r
ii

kk
a 

vu
or

ij
är

vi



9nro 33 • 11.10.2007 •rauhan Tervehdys 

v uonna 1974 nuori teologian opiske-
lija Patrick Dickson palasi kotiinsa 
Etelä-Afrikkaan neljän maanpako-
laisuudessa vietetyn vuoden jälkeen. 

Hän oli paennut maansa apartheid-hallin-
toa, joka julmasti sorti värillisiä. 

Patrickia ja hänen perhettään oli kidu-
tettu. Veli Arthur kuoli kidutukseen 20. 
lokakuuta 1973. Kidutus oli systemaattista 
seitsemän vuotta.

Äiti, veli ja sisar ja muut sukulaiset olivat 
Patrickia vastassa Johannesburgin lento-
kentällä.

– Nakkasin matkalaukut lattialle ja menin 
kädet auki halaamaan äitiäni. Kun äidin 
kädet nousivat torjuvasti, pysähdyin kuin 
seinää vasten ja kuulin hänen suustaan sa-
nat,  kuin vasaranlyönnit. Ne saivat minut 
ymmälleen.

– Minä näen silmistäsi nämä asiat. Vihan, 
anteeksiantamattomuuden, koston, rakkau-
dettomuuden ja katkeruuden.

– Äiti jatkoi: Jos sinusta tulee pappi, miten 
voit saarnastuolista julistaa synnit anteek-
si annetuiksi, kun nämä asiat ovat sinussa 
niin voimakkaat.

– Sinun tulisi antaa anteeksi. Sinun tulisi 
rukoilla, osoittaa rakkautta niitä kohtaan, 
jotka kiduttivat sinua ja meitä.

– Sama lentokone, joka toi sinut tänne, 
saa viedä sinut takaisin. Saat kertoa teolo-
gisen tiedekunnan opettajille, ettei sinusta 
koskaan tule pappia.

16 sivun 
vihakirje

Patrick ei voinut rakastaa kiduttajiaan ja 
antaa heille anteeksi. Jos hän rukoilisi hei-
dän puolestaan, hän rukoilisi heille helve-
tin liekkejä.

Patrick palasi Walesiin, jossa hän opiskeli 
teologiaa. Hän kirjoitti 16-sivuisen kirjeen 
yhdelle kiduttajistaan. 16 sivua vihaa ja kos-
toa, jotka hän halusi syöttää kiduttajalleen, 
jos saisi hänet käsiinsä.

– Kirje hehkui vihasta ja katkeruudesta. 
Kun menin ulos viemään kirjettä postilaa-
tikkoon, kohtasin koulun vararehtorin, joka 
oli myös menossa autoonsa.

Patrick, sinusta hehkuu viha, hän sanoi.
– Vastustin: ei lainkaan. Kun vararehtori 

näki kirjeen kädessäni, hän kysyi, onko tuo 
kirje vihalla kirjoitettu. Minun oli pakko 
vastata myöntävästi, valehtelematta.

Vararehtori antoi teologian opiskelija 
Patrick Dicksonille tehtävän.

Patrickin tuli kirjoittaa uusi kirje, mutta 
kirjoittaa se niin kuin hän kirjoittaisi Kris-
tukselle.

– Laitat kirjeen menemään. Pystytkö si-
nä siihen?

Patrickin sydän murtui. 
– Itkin ja vararehtori otti minut syliinsä. 

Menin takaisin huoneeseen ja kirjoitin kirjeen 
uudestaan ja panin sen postiin. Vasta silloin 
minulle kolahti, mitä on anteeksiantamus. 
Ensimmäisen kirjeen poltin.

– Ensimmäisen kerran elämässäni taju-
sin mitä Paavali sanoo: Vapauteen Kristus 
vapautti meidät.

– Kun menin taas Etelä-Afrikkaan, katke-
ruus oli kadonnut kokonaan kuin höyry.

Ellei kristillinen rakkaus olisi valloittanut 

minua, en olisi koskaan antanut heille an-
teeksi ja rakastanut heitä.

katkeruuden 
juuret pois

Patrickista tuli Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon pappi. Hän työskenteli pitkään 
Karjasillan seurakunnassa ja toimii myös 
politiikassa.

Katkeruuden juuret ovat Patrickin mukaan 
vihassa ja anteeksiantamattomuudessa.

– Kuinka katkeruuden saisi juurineen ulos. 
Se on äärettömän ankaraa ja vaikeaa.

Patrick kertoo juutalaisten Jom Kippur 
-juhlasta, jota vietettiin viimeksi syyskuun 
lopussa. Juutalaiset etsivät sovitusta oman 
sieluunsa, mutta myös sovitusta suhteessa 
muihin.

– Jos en saa sovitusta itselleni, en voi 
myöntää sovitusta muillekaan.

Suomessa vietettyjen vuosien aikana Pat-
rick on jatkuvasti tavannut ihmisiä, joita on 
kidutettu monista syistä. Heissä Patrick on 
nähnyt samanlaisen katkeruuden, jollainen 
oli aikoinaan hänessäkin.

– Minun etuoikeuteni on välittää heille 
Kristuksen rakkautta.

Katkeruuden poistaminen juurineen ei 
tapahdu Patrickin mukaan suusta lähtevillä 
sanoilla vaan sydämen tilasta. Ihmisen pitää 
elää anteeksiantamisen tilassa.

– Jeesus sanoo, rakastakaa toinen toistanne, 
kuten minä olen teitä rakastanut.

– Tuo lause on äärettömän vaikea ja haas-
teellinen. Minä kysyn itseltäni, onko minus-
ta siihen ja vastaus on ei, ellei Jeesus istuta 
rakkautta minuun. Hän kasvattaa sen.

– Minun on pantava itseni sen toisen hen-
kilön kenkiin ja käveltävä sitä polkua, min-
kä toinen on kävellyt. En sano, että minulla 
pitäisi olla avoin mieli vaan mieluummin 
vastaanottava mieli.

jumalaa ei voi syyttää kaikesta
Tuleva
pappi antoi 
anteeksi 
kiduttajilleen

Patrick joutuu yhä kamppailemaan kat-
keruutta vastaan, kuten kaikki muutkin 
ihmiset.

– Se on pitkä prosessi.
Lokakuut ovat Patrickille vaikeaa aikaa. 

Hän veljensä Arthur kuoli kidutukseen lo-
kakuussa. Hän itse joutui syöpäleikkaukseen 
25. lokakuuta, mikä on myös sama päivä-
määrä, kun hänet vihittiin papiksi. Samana 
päivämääränä oululaiset valitsivat hänet 
uudelleen kaupunginvaltuustoon.

Syöpä olisi voinut tehdä hänet katkeraksi, 
mutta niin ei käynyt. Diagnoosin saatuaan 
Patrick ajatteli joutuvansa kolmen metrin 
savikuoppaan hautausmaalle.

– Leikkaus poisti syövän kokonaan. Olen 
kiitollinen, olen nyt puhdas poika.

PEkka HELiN
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11.10.–18.10.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

To 11.10. klo 13 päi-
väpiiri seurakunta-
salissa.
To 11.10. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus; vanhusten viikon 
juhlahetki.
To 11.10. klo 18.30 kirkkokuoro.
La 13.10. klo 11 hartaus kirkossa ja klo 
11-17 rössypottulounas srk-salissa 
lähetystyön hyväksi.
Su 14.10. klo 10 Virttä yli äyräiden 
-messu (virsikirja 20 v.), kirkkokuoro 
avustaa. Klo 11-14 rössypottulounas 
srk-salissa lähetystyön hyväksi.
Su 14.10. klo 12 pyhäkoulu.
Ti 16.10. klo 18 raamattu- ja rukous-
ilta srk-salissa.
Ke 17.10. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 17.10. klo 14 Saaren Sirkut.
To 18.10. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
To 18.10. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
To 18.10. klo 18.30 kirkkokuoro.

Messu kirkossa su 
14.10. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina 
Niemelä, Kirkkokuo-
ro Haukiputaan laulu. 
Vietämme valtakun-
nallista virsisunnuntaita.
Urkuvartti srk-keskuksessa tänään to 
11.10. klo 12-12.15, Raakel Pöyhtäri. 
Vapaa pääsy.
Vanhusten viikon tapahtuma Mar-
tinniemen srk-kodissa tänään to 
11.10. klo 13.
Musiikki: Lapsikuoron harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 11.10. klo 
17. 
Virsi elää! -virsi-ilta tänään to 11.10. 
klo 19 srk-keskuksessa. Virsikirja 20 
vuotta. Urkurina Lauri-Kalle Kallunki, 
juontaa Hannu Niemelä, Kirkkokuo-
ro Haukiputaan Laulu, yksinlaulua 
Henna-Mari Sivula, Pekka Manninen 
ja Sauli Saarela. Päätössanat Jaakko 
Kaltakari. Paljon yhteislaulua. Äänestys 
kauneimmasta virrestä. Ota oma virsi-
kirja mukaan. Vapaa pääsy, kolehti.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 15.10. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 15.10. klo 14.30. 
Oulun seudun AMK:n opiskelijoiden 
urkukonsertti srk-keskuksessa ma 
15.10. klo 19. Vapaa pääsy.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 17.10. klo 18.30. 
(1. Joh. 4.luku.)
Toiveiden urkuilta srk-keskuksessa 
la 20.10. klo 19. Toiveita toteuttaa 
Oulun seudun AMK:n urkujensoiton 
opettaja, diplomiurkuri ja -pianisti 
Ismo Hintsala. Lähetä urkukappaletoi-
veesi tekstiviestillä, p. 040 5417 793 tai 
sähköpostilla ismo.hintsala_at_oamk.
fi. Toimi nopeasti niin saat toiveesi 
mukaan!
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 

srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista.
Varhaisnuorten toimintapäivät 
syyslomalla 1.-6. -luokkalaisille Kel-
lon ja Martinniemen srk-kodeissa ja 
kirkonkylällä Wirkkulassa ma 22.- ke 
24.10. klo 10-15. Toimintapäivillä 
leikitään, askarrellaan, pelataan ja 
kokkaillaan. Toimintapäiviä vetävät 
kerhonohjaajat. Toimintapäivämaksu 
on 3,5e/päivä, joka laskutetaan jäl-
kikäteen. Voit ilmoittautua kaikkiin 
kolmeen päivään tai johonkin noista 
kolmesta päivästä. Ilm. 15.10. klo 12-
16, p. 0400 766 603/Ulla Nyyssönen.
Ko. ajankohdan jälkeen voit kysellä 
vapaita paikkoja samasta numerosta tai 
s-postilla ulla.nyyssonen_at_evl.fi.
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, raamis Martinniemen srk-
kodissa pe 12.10. klo 17, gospel-bändi 
Vakkurilassa keskiviikkoisin klo 18-20, 
elokuvailta Kellon srk-kodissa to 
18.10. klo 18. 
Rauhanyhdistys: Haukipudas: rip-
pikoulun kodinilta ry:llä tänään to 
11.10. klo 18.30, raamattuluokka 
Jokelalla pe 12.10. klo 18.30 (Kää-
riäntie 59), seurakuntapäivät ry:llä la 
13.10. klo 18, alustus: Lauri Kinnunen, 
seurakuntapäivät ry:llä su 14.10. klo 
12, alustus: Antti Paananen, ja HPE 
Kirkossa klo 18, Antti Paananen, Lauri 
Kinnunen, Jokikylä: päiväkerho Jo-
kikylän koululla to 11.10. ja to 18.10. 
klo 17.30-19, rippikoulun kodinilta 
Haukiputaan ry:llä to 11.10. klo 18.30, 
raamattuluokka isoille ja pienille pe 
12.10. klo 17 Terttu ja Pentti Ikosella, 
ompeluseurat pe 12.10. klo 18.30 Eila 
ja Jukka Karsikkaalla sekä Usva ja Heik-
ki Ikosella, pyhäkoulut su 14.10. klo 
12 Jaakko Vänttilällä, Markku Laukalla, 
Jukka Jokitalolla, Paavo Saarijärvellä ja 
Juha Kaarivaaralla, Kello: ompeluseu-
rat Irja ja Alpo Laitisella pe 12.10. klo 
18.30, seurat ja yleinen kokous Kellon 
srk-kodissa su 14.10. klo 17. Asiana 
toimitalon korjaus.    
Kuollut: Mauno Aatos Kauppi 85 v., 
Pentti Kalervo Pennanen 81 v., Rauno 
Aulis Seppänen 68 v., Lea Kaarina 
Kääriäinen 62 v, Hannu Olavi Savo-
lainen 51 v.
Kastettu: Luukas Viljami Pyykkönen, 
Iisa Kanerva Rehu, Lenni Elmeri Kaup-
pi, Ilkka-Jussi Ristonpoika Annala, 
Jere Juhani Kinnunen, Vili Antero 
Juntunen, Lauri Tapio Niskakangas, 
Elias Mikael Ollila, Matilda Helmii-
na Huttunen, Jalmari Jesse Juhani 
Huusko.

Messu/Virren sun-
nuntai 14.10. klo 10 
kirkossa. Messun osia 
toteutetaan virsien 
avulla. Kirkkokuoro 
avustaa. Kokoomuk-
sen kirkkopyhä. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Toim. Liikanen, 
avust. Puolitaival, kantt. Savolainen. 
Kolehti Taina Taskilan työlle Etiopiaan 
Uusheräyksen kautta.
Vauvakirkko la 13.10. klo 15 Pyhän 

Kolminaisuuden kirkossa. Kutsutaan 
erityisesti tänä vuonna kastetut lap-
set perheineen, isovanhempineen ja 
kummeineen.
Aioloksen 15 -vuotiskonsertti Su 
14.10. klo 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Ohjelmistossa Leevi 
Madetojan ja Seppo Härkösen lauluja. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Kirkkoherranvaalien vaalikeräys 
tuotti 471,65 e  Suomen Lähetysseuran 
Tasaus-keräykselle. Kiitos osallistu-
misesta!
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Naisten hemmotteluilta pe 12.10. 
klo 18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Miesten piiri to 11.10. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Sami Puolitaival.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 17.10. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Ravitsemustietoa, Anna-Liisa 
Pottala. Seurakuntapiiri to 18.10. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 17.10. 
Kolmen kerran Beeta-kurssi alkaa 
ma 15.10. klo 18-21 kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. Kurssi on tarkoitettu 
Alfa-kurssin käyneille ja niille, jotka 
haluavat syventää uskonelämäänsä. 
Ennakkoilmoittautumiset, p. 5614 
522.
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 18.10. klo 12.30-14 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Naisten piiri to 18.10. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jaakko Tuisku.
Gospelmessu to 18.10. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhot: Nuorisoseu-
ra: Poikien pelikerho tiistaisin klo 16-
17.30. Urheilukerho 7-12 -vuotiaille 
tytöille ja pojille keskiviikkoisin klo 
16-17. Kokkokankaan seurakunta-
keskus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, ,Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30.
Nuoret: Nuorten ilta  to 11.10. klo 19-
21 Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-
ilta keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Gospelmessu to 18.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Maata Näkyvissä -festarit Turussa 

16.-18.11. Ilmoitt. viim. 31.10. Antti 
Ristkarille, p. 040 779 0374. 
Rippikoululaisille 2008 lähtee kirjeet 
seurakunnasta lokakuun loppupuo-
lella. Rippikouluinfo on ke 14.11.07 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Kirjeessä tulee infoon liittyen 
ohjeistus.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12.Hartaus klo 10.30.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 12.10. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Juha 
Pulkkisella, Eeronpolku 5, yläaste 
Janne Göössillä, Teppolantie 280. Su 
14.10. klo 12 Kokkokankaalla pyhäkou-
lu Poukkulalla, Ketolanperäntie 469, 
Santamäessä Kälkäisellä, Horsmatie 
19, Paiturissa Sanna ja Erkki Saarella, 
Teppolantie 1, Keskusta-Ollila Vähällä, 
Vihiluodontie 533.
Murron rauhanyhdistys: Pe 12.10. klo 
19 uusien Siionin laulujen ilta ry:llä. 
La-su 13.-14.10. Lakeuden nuoriso- ja 
seurakuntapäivät Oulunsalossa.
Kastetut: Joakim Matias Tolonen, 
Ella Pauliina Aleksandra Pirkola, Os-
kari Kalevi Turpeinen, Nilla Amalia 
Hanhela, Aino Elisabet Leinonen, 
Nuutti Henrik Juhani Alkku, Eedit 
Selina Ahola.
Vihitty: Markus Henrik Tuomikoski 
ja Minna Susanna Pisilä. Jari Antero 
Leinonen ja Jenni Susanna Rantala.
Kuollut: Kaisa Kaarina Räisänen s. 
Ollanketo, 64 v. Petri Johannes Kan-
kaala, 18 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Perheen sunnuntain 
messu su 14.10. klo 
10 kirkossa, Miia Sep-
pänen, Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti 
Pipliaseuran kautta Intian Raamat-
tulähetystyölle. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon pe 12.10. klo 
15 mennessä, p. 040 584 4406. Lähtö 
klo 9.45 Jäälin ostoskeskuksesta, paluu 
messun päätyttyä.
Vanhusten viikon lauluhetki to 11.10. 
klo 13 Kotirinteellä, Erja Haho ja Eeva 
Mertaniemi. Kahvitarjoilu.
Poikakuoron harjoitus to 11.10. klo 
17 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitus to 11.10. 
klo 18.30 Vanhalla koululla, Montin-
salissa.
Lähetysilta to 11.10. klo 18 Satu ja 
Markku Palosaarella, Metsäniementie 
3. Ainalin Risto opettaa uuden lau-
lun. Mukana lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula.
Raamattupiiri to 11.10., raamattu-
piiriläiset osallistuvat lähetysiltaan 
Palosaarella.            
Konsertti pe 12.10. klo 19 Kiimingin 
kirkossa; Kalevi Kiviniemi, urut, Jukka 
Pietilä, laulu, Pinja Järvinen, huilu. 
Ohjelma 5 e.
Jäälin diakoniapiiri  ma 15.10. klo 
13.-14.30 Kotirinteellä, Mäntykuja 
2. Ota luonnonmateriaalit mukaan 
asetelmantekoa varten.
Kirkonkylän diakoniapiiri ma 15.10. 
klo 18-19.30 Kolamäen kerhohuonees-
sa. Ota luonnonmateriaalit mukaan 
asetelman tekoa varten.

Lähetyspiiri ti 16.10. klo 12 Lähim-
mäisentuvalla.
Eläkeläisten seurakuntakerhot ti 
16.10. klo 12 Alakylän nuorisoseuralla, 
kuljetuspyynnöt Erjalle, p. 0400 775 
164 ja klo 13 Kotirinteellä Jäälissä, 
kuljetuspyynnöt Ullalle, p. 040 579 
3247. 
Vapaaehtoisten ilta ke 17.10 klo 18-
19.30 Montin salissa. Illan aihe on 
lapsidiakonia, mukana Erja Haho ja 
Ulla Junttila.
Projektikuoron harjoitus (kaikki) 
ke 17.10. klo 18.30 seurakuntakes-
kuksessa.
Herännäisseurat ke 17.10. klo 18 Mai-
ja-Liisa ja Juhani Laurilalla, Ylikylässä 
Laurinkoskentie 2, Jouni Riipinen, 
Raimo Salonen, Juhani Laurila.
Viikkomessu to 18.10. klo 14 Jaaran-
kartanossa.
Eläkeläisten syysretki to 18.10. 
Rokualle. Lähtö Alakylästä 8.30, 
kunnantoimistolta 8.45, Kolamäestä 
8.55, Huttukylästä-Purontieltä 9.10 
ja Jäälin Kehätieltä 9.30. Retken hinta 
20 e. Ilmoittautumiset 12.10 mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 8161 003 tai 
040 5844 406.
Raamattupiiri to 25.10. klo 18.30-20 
Lähimmäisen tuvalla.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä kir-
jaston vieressä avoinna klo 8.45-16.45. 
Edullisesti tuoreita leivonnaisia; suo-
laista ja makeaa kahvin ja teen kera. 
Lapsityö: Lasten Parkki - toiminta 
aloittaa Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 12-15. (alkaen 5.10) 
Mukaan kutsutaan 3-6 v. lapsia. Omat 
eväät mukaan. Lisätietoja: Birgitta 
Kontio, p. 040 743 1901 
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. 
Nuoret: Iltakirkko pe 12.10. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, jonka jälkeen 
yökahvila klo 23 asti.
Kirkkoherra Pauli Niemelä virkava-
paalla 5.10.-5.12., sijaisena kappalai-
nen Markku Palosaari.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka  
pe 12.10. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Lauluseurat pe 12.10. klo19 kyläpii-
reittäin. Seurat su 12.10. klo 14 Jaa-
rankartanossa, Mikko Kälkäjä ja klo 17  
rauhanyhdistyksellä , Lauri Karhumaa, 
Mikko Kälkäjä. (Kolehdin tuotto 
rakennusrahastoon). Pyhäkoulu su 
14.10. klo 12 Alakylässä Peltokorvella 
ja E. Mäenpäällä, Huttukylässä Moi-
lasella, Jäälissä rauhanyhdistyksellä, 
kirkonkylässä Palolalla ja kirkkopir-
tillä, Tirinkylässä T. Turtisella.
Kastettu: Eelis Ville Oskari Niiranen, 
Jesse Henrik Johannes Räihä, Johannes 
Samuel Tahvanainen.

Tähdet: Kuorohar-
joitukset to 11.10. klo 
16-17 srk-talolla.
Va l t a k u n n a l l i s t a 
v irsisunnuntaita 
vietetään su 14.10. 
klo 10 Limingan kirkossa. Pieskä ja 
Kotkaranta. Virret: 539:1-3, 188:4-5 
ja 7, 314, 171, 329, 347:7, 332. Kolehti 
lähetystyölle Arja Lehmijoen työn 
tukemiseen. Jumalanpalveluksen 
teemana on virsikirja 20 vuotta  ja 
jumalanpalvelus toteutetaan virsien 
muodossa. Rauhanyhdistyksen kuoro, 
johtaa Minna Autio. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen Limingan kirkkolaulajat 
tarjoaa kirkkokahvit. Samalla viete-
tään rippikoulusunnuntaita, johon 
kutsutaan tulevat rippikoululaiset 
vanhempineen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen jp. opetusta kirkossa.
Pyhäkoulu su 14.10. kirkossa juma-
lanpalveluksen aikana.
Ystävärengas ma 15.10. klo 12 srk-
talolla. Tarkoitettu sinulle, joka annat 
lähimmäisen apua joko kodeissa tai 
laitoksissa. Erilainen lähimmäinen, 
Maisa Hautamäki tuo terveisiä neu-
vottelupäiviltä.
EU-ruokajako ti 16.10. klo 13-18 (tai 
niin kauan kuin tavaraa riittää) Nuo-
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L apin tunturikappeleissa Levillä, Pyhätun-
turilla, Saariselällä ja Ylläksellä käy vuo-
sittain kaikkiaan reilusti toistasataatuhat-

ta matkaajaa. Lapissa nopeaan tahtiin kasvanut 
matkailu näkyy Lapin seurakuntien arjessa. Har-
tauden, keskustelun ja hiljaisuuden kaipuu elää 
lomalaisen mielessä. 

– Lapissa rakennetaan paljon uutta majoi-
tuskapasiteettia. Missä ovat matkailijat, siellä 
haluaa kirkkokin heitä palvella, kertoo Oulun 
hiippakuntadekaani Niilo Pesonen. Pesosen 
mukaan matkailuyritykset näkevät kirkon yh-
teistyökumppanina, joka myös tuottaa ohjelmaa 
alueen matkailijoille. 

– Kirkko rakennuksena on erinomainen vie-
railukohde. Samoin erilaiset kirkon järjestämät 
tilaisuudet ovat hyvä rauhoittumisen ja hiljen-
tymisen mahdollisuus matkalaiselle.

Sielunhoitoa ja hiljaisuutta 
matkalaiselle

– Kittilässä koko seurakunta elää sesongissa, sa-
noo Kittilän kirkkoherra Kerttu Venäläinen. 
Kittilän seurakunnan alueella on Levin mat-
kailukeskus ja siellä Marian kappeli.

Venäläinen kertoo, että Levin matkailuse-
sonki ”vähintäänkin kolminkertaistaa” väen 
seurakunnan alueella – vuodepaikkoja Levillä 
on jo parikymmentä tuhatta. Sesonkiaikana 
Marian kappelissa järjestetään lähes päivittäin 
konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia ja harta-
uksia. Sesonki onkin työntekijöiden yhteinen 
ponnistus. Nyt 5000 seurakuntalaisen Kittilä 
on saanut myös kolmannen papin pääosin mat-
kailijoita varten.

Kittilässä vihitään vuosittain 80–90 paria, 
joista vain kymmenkunta paikallista. Marian 
kappelissa käy vuosittain noin 35 000 ihmistä 
tapahtumissa, tutustumassa tai hiljentymässä. 
Kappelissa päivystävät vapaaehtoiset seurakun-
talaiset päivittäin. Moni matkailija käy Venäläi-
sen mukaan sytyttämässä kynttilän läheisensä 
muistolle tai muuten vain hiljentyäkseen.

Lapin matkailukeskuksissa 
kirkkokin elää 

sesonkien mukaan
Matkailu tuo mukanaan myös keskustelun 

ja sielunhoidon tarvetta. – Paikallisseurakun-
nan työssä en ole koskaan niin monta rippiä 
vastaanottanut kuin Levin kappelilla. Matkalla 
oleminen on myös henkistä matkantekoa, jolloin 
katsoo etäältä omaa elämäänsä. Etäisyys omaan 
todellisuuteen, ympäröivä luonto ja tuntemat-
tomat ihmiset kappelilla tekevät avautumisen 
helpommaksi, Venäläinen tuumii.

Hiljaisuuden teema toteutuu Levin Marian 
kappelilla muun muassa syksyllä järjestettäväs-
sä rukoushiljaisuuden viikonlopussa ja Taizé-
rukoushetkissä. Seurakunnassa suunnitellaan 
myös retriitti-tyyppisen hiljaisuuden toiminnan 
aloittamista kappelilla.

kirkonkellot soivat 
yhteistyössä

Useat Lapin seurakunnista palvelevat paikalli-
sen väestön ohella merkittävästi sekä suomalai-
sia että ulkomaalaisia matkailijoita. Lapin tun-
turikappeleissa toimitetaan jumalanpalvelus-
ten ja hartaushetkien lisäksi avioliittoon vihki-
misiä useilla kielillä. Joka viikko tunturikappe-
leissa pidetään viikkomessu.

Kittilässä yhteistyö matkailuyrittäjien kanssa 
sujuu Kerttu Venäläisen mukaan luontevasti ja 
uutta ideoiden. 

– Esimerkiksi Levin hissiyrittäjän toiveesta Ma-
rian kappelin kelloja on alettu soittaa tasatunnein 
ja sopivalla tuulella kellot kuuluvat kilometri-
en päähän Kätkätunturissa vaeltaville saakka. 
Matkailijat ovat kertoneet, että kirkonkellojen 
kuuleminen on tuntunut  koskettavalta. 

– Hiljaisuuden tarjoamista tai kappeleiden 
rakentamista ei voi sanoa tuotteistamiseksi. 
Kirkko avaa mahdollisuuden kohdata hiljaisuus 
niin, että matkailija voi löytää yhteyden itseensä 
ja Jumalaan, Venäläinen pohtii. 

– Matkailuyrittäjissä on paljon paikallisia Lapin 
kristillisyyden keskellä kasvaneita, jotka kokevat 
kirkon edustaman arvomaailman tutuksi.

kirkoN TiEdoTuSkESkuS
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risoseuralla, Krankantie 1. Taloudel-
lisissa  vaikeuksissa oleville perheille, 
työttömille ja yhden hengen talouksil-
le. Lisätietoja, p. 044 7521 226.
Seurakuntakerho ke 17.10. klo 12. 
Vietetään ulkoilupäivää.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 
17.10. klo 18-20 Rantakylän kappelilla. 
Huom. paikka!
Tähdet: Kuoroharjoitukset to 18.10. 
klo 16-17 srk-talolla.
Vapaaehtoistyön virkistysilta to 
18.10. klo 18-20 srk-talolla. Voimaa 
ja innostusta syvemmältä musiikin 
keinoin kaikille seurakunnan eri työ-
muotojen vapaaehtoistyössä mukana 
oleville. Vieraana musiikkiryhmäpsy-
koterapeutti Matti Viita-aho Oulusta. 
Järjestää diakonia-jalähetystyö.
Maaseutuväen kirkkopyhää vietetään 
su 21.10. Tarkemmin seuraavassa 
lehdessä.
Toivon vaellus ke 24.10. klo 12 srk-
talolla. KUA:n (Kirkon Ulkomaanapu) 
ja lähetystyön esittelyä kuvin ja sanoin. 
Tuotteita myynnissä. Lopuksi kahvitar-
joilu. Tilaisuus avoin kaikille. Tiedust. 
Inkeri Kujala ja Maisa Hautamäki.
Lähetystyö: Suomen Lähetysseuran 
tasauspäivän lipaskeräys ti 16.10. Koh-
datessasi vihreään liiviin pukeutuneen 
kerääjän, toivomme, että jaat ”ateriasi” 
kaukana olevan lähimmäisesi kanssa. 
Vintti auki maanantaisin klo 12-14.
Pyhäkoulutyö: Oletko kiinnostunut 
toimimaan pyhäkoulunopettajana? 
Uusia pyhäkoulunopettajia tarvitaan 
erityisesti Tupoksen Vanamon tiloihin 
ja kirkkopyhäkouluun Liminkaan. Ota 
yhteyttä Ainoon, aino.pieska@evl.fi tai, 
p. 044 7521 224.
Varhaisnuorisotyö: Seurakunnan, 
kunnan ja 4H:n syyslomatoimintaa:
Puuhapäivät 1-6 –luokkalaisille ti 
23.10. nuorisotalolla ja ke 24.10. Va-
namossa (Tupos). Ohjattua toimintaa 
klo 10-14. Päivä on ilmainen. Omat 
eväät mukaan. Ilmoittautumiset 15.10. 
menn. Marialle, p. 044 7521 225.
Retki Edeniin. Retkellä käydään 
Edenissä kylpylässä ja ruokailemassa 
RAXissa. Retken hinta 15 e alle 14-
vuotiaat ja 20 e yli 14-vuotiaat. Hinta 
sisältää kylpylän, ruokailun ja kyydin. 
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan. 
Ilmoittautumiset 15.10 menn. Johan-
nalle, p. 0400 803 837.
Nuorisotyö: Palveluryhmä to 11.10. 
klo 15.30 diakoniatoimistossa. Nuor-
tenilta pe 12.10. klo 18-21 Vanamossa. 
Lähetysvintin nuoret keräävät tasaus-
päivän keräystä S-Marketin edessä ti 
16.10. Nuortenilta to 18.10 klo 18-20 
Nuorten Kololla.
Haluatko lähteä Oulugospeliin? Tai 
Maata Näkyvissä –festareille Turkuun? 
Lisätietoja Katrilta tai Marialta. 
Nuorisotyönohjaajat Maria Matilai-
nen 044 7521 225 maria.matilainen@
evl.fi ja Katri Harju 044-2919 420 
katri.harju@evl.fi. Nuorisotyön mese: 
nuorisotoimisto@hotmail.com.
Perhekerhot: ti 16.10. Kotikololla klo 
9.30-11.  Ke 17.10. klo 9.30-11Tupok-
sen Vanamossa.
Partio: Pe 12.10. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Partio-
paitojen tilaus päättyy. Pe-la 12.-13.10. 
vartioikäisten ja vaeltajien yön yli 
kestävä maastoleikki Karhunkaato 07 
Rantakylän uimalan ympäristössä. 
Leirikirjeet jaossa vartionjohtajille. 
Johtajana pjo Iiris Lukkarinen. La 
13.10. Sudenpentujen retki Rantsi-
laan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
laumanjohtajille. Su 14.10. kirkkopal-
velussa Limingan kirkossa Telkkävar-
tio. Ti 16.10. Vartio-osaston tyttöjen 
kämppätalkoot partiokämpällä klo 
18-21. Säänmukaiset työvaatteet ja 

käsineet. Eväät talon puolesta. Vj 
ilmoittaa vartionsa Makelle teksti-
viestillä ma 15.10. mennessä. Pe 19.10. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-17. Pe-su 19.-21.10. Vaeltajaleirit 
partiokämpällä. Tiedustelut varjoilta. 
Su 21.10. kirkkopalvelussa Hirvet. 
Kämppätalkoot pyörivät säännöllisesti 
tiistaisin klo 18-21. partiokämpällä. 
Eväät talon puolesta. Säänmukaiset 
työvaatteet, työkäsineet sekä omia 
työkaluja mukaan. Tervetuloa mukaan 
partiotoimintaan. Partiotoimisto, 
p. 562 1223. Make 044 752 1223, 
sähköposti markku.korhonen@evl.
fi. Lippukunnan kotisivut www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 12.10. klo 18.30 
kodinseurat Tiina ja Marko Laurilalla 
sekä Katri ja Antti Autiolla. La-su 
13.-14.10. Lakeuden nuoriso-ja seura-
kuntapäivät Oulunsalon ry:llä sekä su 
14.10. klo 11.30 pyhäkoulut. Ti 16.10. 
klo 19 sisarilta ry:llä. Varttuneitten 
kerho ti 23.10. klo 12 Eila ja Pentti 
Pietiläisellä, Vesikarintie 39, Tupos.
Kastettu: Pihla Maria Alila, Joakim 
Arthur Juhani Hiltunen, Juho Antti 
Aleksi Nuutinen ja Ossi Urho Samuli 
Saukko.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
 

To 11.10. klo 10 si-
saruskerho Lukka-
rinkankaal la. Klo 
10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukka-
rinkankaalla. Klo 18 
lähetysilta srk-talolla.
Pe 12.10. klo 9 alkaen laasutalkoot 
hautausmaalla ja kirkkopuistossa. 
Talkoolaisille tarjotaan ruokaa ja 
kahvia srk-talolla. Virasto on tänään 
suljettu, Helena laittaa sapuskaa tal-
koolaisille. 
Klo 18-19.30 varhaisnuortenilta 
Korsuhovilla ja klo 19.30- nuortenilta 
Korsuhovilla.
Su 14.10. klo 10 virsimessu kirkossa, 
Juntunen, kolehti nimikkolähetin 
työn tukemiseen.
Ma 15.10. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. 
Ti 16.10. klo 10-11.30 3 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 4 
v- päiväkerho (2. ryhmä) Lukkarin-
kankaalla.
Ke 17.10. klo 10-12 5 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä.  
To 18.10. Klo 10 sisaruskerho Lukka-
rinkankaalla. Klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset srk-talossa.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohtaja-
na Telle, p. 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9-vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Tulossa: La 20.10. klo 12-18 Päivä 
naisille Lumijoen seurakuntatalolla, 
sekä Malmipuron talolla. Naista aja-
tellen tarjolla on mm. esittelyitä, hoi-
toja, ruokaa, keskustelua… Marjolta 
tarkemmat tiedot! Ilmoittautuminen 
ti 16.10. mennessä Marjolle, p. 045 
638 1973.
Tulossa: La 24.11. perheretki Rova-
niemelle, Napapiirille joulupukkia 
tapaamaan. Ilmoittautumiset pe 
16.11. menessä Marjolle, p. 045 638 
1973 tai Siljalle, p. 387 512. Retken 
hinta 0-4 v  4 e, 5-10 v 8 e ja 11 v ja 
aikuiset 12 e. (Hinta sisältää matkan 
ja ruuan Pizzeria Rax:ssa.)
Rauhanyhdistys: Pe 12.10. klo 19 
nuortenilta E&A Viinikalla Ali Viinik-
ka. Pe 12.10. klo 19 raamattuluokka 
kirkossa. Su 14.10. klo 12 pyhäkoulu 
I K&Ju Klaavo II A&J Anttila III N&J 
Oksa. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I 
ti 16.10. II ke 17.10. III to 18.10.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-
14. Suljettu pe 12.10. laasutalkoiden 
vuoksi!
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 

Levillä sijaitseva Marian kappeli on monelle matkalaiselle tuttu. 
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Haluatko vielä tälle syksylle oman 
nuortenyön? Yö järjestetään vain, jos 
suunnitteluun ja järjestelyihin saadaan 
kerättyä innokas ja asiasta kiinnos-
tunut työryhmä. Jos haluat tähän 
ryhmään ilmoita itsestäsi Markolle 
tai Tiinalle.
Rippikoulu: B ja C -ryhmän 1. lauantai 
seurakuntakodissa klo 10-13.30
Varhaisnuoret: Kerhoihin mahtuu 
vielä! Joidenkin kerhojen aikoihin 
tai paikkoihin on tullut muutoksia. 
Liikuntakerho 1.-4. lk. ma klo 16 - 17 
Kurenalan koulu. HOX! Muuttunut 
paikka. Askartelukerho 1.-4. lk. ti klo 
16.30-18 Rönö. Monitoimikerho ti 
klo 16-17 Hirvaskosken koulu. Mo-
nitoimikerho ti klo 17-18.30 Ervastin 
koulu HOX! Muuttunut päivä. Mo-
nitoimikerho 0.-3. lk. ke klo 16.30-18 
Rönö. Varhaisnuorten syyslomaleiri 
4.-6. lk. 23.-24.10. Hilturannassa. Ilm. 
ke 17.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 882 3100. Leiri on ilmainen. 
Lisätietoja: tiina.inkeroinen@evl.fi /p. 
040 571 4636.
Perhekerho  seurakuntakodissa 
to11.10., ti 16.10. ja to 18.10. klo 
10-13 sekä Kipinän koululla ti 16.10. 
klo 10-13.
Pyhäkoulu Suojalinnan kerhotilassa 
ja Kuressa Marja Lantolla su 14.10. 
klo 13.
Satumuskari Sarakylän koululla to 
18.10. klo 16-17.
Vanhempainilta Hirvaskosken kou-
lulla to 18.10. klo 18.30.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 14.10. klo 17. Sarakylässä 
raamattuluokka pe 12.10. klo 19 ja lau-
luseurat Juhani Jurmulla su 14.10. klo 
19. Opistomyyjäiset ja seurat Jongulla 
Aino Pelttarilla pe 19.10. klo 19.
Avioliittoon vihitty: Markku Iikka 
Tapani Hyttinen ja Ritva Tuulikki 
Kinnunen sekä Olli-Antti Juhani Laine 
ja Leila Tuulikki Leinonen.
Kastettu: Aliisa Maria Siekkinen, 
Veeti Mikael Valdemar Savilampi, 
Paavo Aukusti Olavinpoika Alatalo, 
Lenni Verneri Lampela ja Alexandra 
Maria Roiko.
Haudattu: Eino Mikael Keskitalo  89 
v ja Aune Vainio 86 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

Virsilaulu-ilta 23.10. ti klo 18.30 
Kaisa Leinosella Mankilassa, kahviraha 
urkujen korjausrahastoon.
Virsimaraton Haapavedellä alkaa pe 
12.10. klo 18 ja päättyy jumalanpal-
velukseen su. Arja-kattorin kyydissä 
pääsee la iltana neljä laulajaa. Soita, jos 
olet kiinnostunut! 044 5181 151.
Lasten ja nuorten kerhot: To 11.10. 
klo 10-12 Nuppukerho 3-4 -vuotiaille 
Nuppulassa.  
Ti 16.10. klo 10-11.30 Hovin Nuppu-
kerho Hovin koululla ja klo 14.15-16 
Mankilan varhaisnuoret Mankilan 
koululla. Ke 17.10. klo 10-12 Nup-
pukerho 5-vuotiaille Nuppulassa ja 
klo 14-15.30 Hovin varhaisnuorten 
kerho Hovin koululla sekä klo 16-18 
tyttökerho Nuppulassa. To 18.10. klo 
10-12 Nuppukerho 3-4 -vuotiaille 
Nuppulassa. 
Villasukkia Karjalan lapsille! Siikalat-
van seurakunnasta menee vierailijoita 
Vienan Kemiin joulun alla. Tuliaisiksi 
toivotaan villasukkia. Villasukka on 
lämmin joulutervehdys Karjalan 
lapsille. Sukat tulee toimittaa 14.12. 
mennessä Rantsilan kirkkoherranvi-
rastoon.
Rauhanyhdistys: Pe 12.10. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 14.10. klo 12.30 
seurat Mankilan Rukoushuoneella. Pe 
19.10. klo 19 ompeluseurat ry:llä.

ry ke 10.10. klo 13. Pe 12.10. klo 18.30 
miesten neliö Umpimähkässä. La 13.10. 
klo 18 Lakeuden alueen nuoriso- ja 
seurakuntapäivät ry, Nuorena tässä 
ajassa, Mikko Kinnunen. Su 14.10. klo 
12 Lakeuden alueen nuoriso- ja seura-
kuntapäivät ry, Jumalan valtakunnan 
työ, Aimo Hautamäki, klo 17 Lakeuden 
alueen nuoriso- ja seurakuntapäivät 
ry, Esa Kurkela, Pekka Tuomikos-
ki. Ma 15.10. klo 18.30 Tutkimme 
raamattua -ilta ry, Helluntai, Toivo 
määttä. Ti 16.10. klo 19 Lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja; Haukipuro Aimo, 
Kaverikuja Keskikylä; Tahkola Aino, 
Maustetie 7 Kylänpuoli; Tölli heimo, 
Vihanneskuja 1. To 18.10. klo 18.30 
kehitysvammaisten kerho ry. Pe 19.10. 
klo 17 myyjäistavaroiden vastaanotto 
ja ruokailu klo 18.30 myyjäiset ry, klo 
20 nuortenilta ry,Kysymyslaatikko, 
Jorma Vuorma.
Diakonissa Päivi Pulkkinen virkava-
paalla 1.10.-28.10.2007. 
Kastettu: Aapo Ilmari Parkkila, Eetu 
Juhani Ranta-Eskola, Eppu Onni Jo-
hannes Pesälä, Ilari Nikolaus Kälkäjä, 
Miska Juhani Aarre Erkkilä, Mikael 
Ilmari Mintesoint Salo.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Maata näkyvissä -festareille 2 paikkaa 
jäljellä, ilmoittaudu pikaisesti Katarii-
na Rautiolle, p. 0207 109 877.
Tulossa: pe 19.10. Siikalatvan seu-
rakunnan työntekijöitten virkistys-
päivä Rokualla (ranttiset mukana!), 
kirkkoherranvirasto ja seurakunta-
toimistot ovat suljettuina. Ti 30.10. 
klo 18 kaikkien Siikalatvan lähetys-
tiimiläisten virkistysilta Piippolan 
seurakuntakodilla.

kestilä
To 11.10. klo 11 - 13 
perhekerho ja klo 
15.30 sudarikerho 
kerhokodissa, Rautio.
Pe 12.10. klo 9 hau-
tausmaan siivoustal-
koot. Voileipäkahvit 
seurakuntakodissa. 
Pe 12.10. klo 13 seurakunnan ohjel-
maa Pihlajistossa.
Su 14.10. klo 10 messu kirkossa, 
Isomaa, Olli Kinnunen. Kolehti Kes-
tilän kappeliseurakunnan nimikkolä-
hettien työhön.
Ke 17.10. klo (huom. päivä!) klo 10 
- 12 seurakuntakerho seurakuntako-
dissa. Kuulo heikkenee - Mitä se tuo 
tullessaan? Tiedotustilaisuus kaikille 
kuuloasioista kiinnostuneille, vieraina 
kuulonhuoltoliitosta kuntoutussih-
teeri Tiina-Maija Leinonen ja Oulun 
piirin vpj. Jorma Rautio. Klo 11 - 13.30 
päiväkerho kerhokodissa, klo 13 Pih-
kalanrantasten Pihlajistovierailu. 
Klo 15.30 puuhakerho kerhokodissa, 
Rautio.

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo

Muhos

HYPPÄ
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Petraa              elämääsi
O H J E L M A
18.00 Ateria
18.30 Avaus
18.45 Alustus
19.15 Ryhmäkeskustelu
20.00 Päätös

Asiakkaidemme pyynnöstä aloitamme 
Omega-valmennuksen paremman
elämänlaadun puolesta.
Tule mukaan ja avarra näkemystäsi!

Paikka: Kasvisruokala ETRA, Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
Aloitus: 30.10. klo 18.  Jatko tiistaisin 11.12. saakka

Uutta koko

maailm
assa!

Toimi pian! Vain 40 ensimmäistä mahtuu
mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
22.10. mennessä etra@mail.suomi.net
tai Eila Maunu 0400 805 572.
www.etrainfo.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Pohjois-Suomen ETRA

Pohjois-Suomen Lähetys

talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Perhelounas Kirkon Kaunistamisra-
haston hyväksi tuotti 501 e. Lämpimät 
kiitokset ruokavieraille ja elintarvik-
keiden  lahjoittajille.

Su 14.10. klo 10 vir-
simessu  kirkossa, 
lit. Heikkinen, saar-
na Pekkala, kanttori 
Kajava, kirkkokuoro. 
Kolehti lähetystyöl-
le seurakunnan itse 
nimeämään kohteeseen kirkon lähe-
tysjärjestöjen kautta. Klo 14 eloseu-
rat Pohjolakodissa, Kerttu Inkala, 
Heikkinen. 
Ma 15.10. hautausmaan siivoustal-
koot klo 9 alkaen. Hartaus klo 12 
muualle haudattujen muistomerkillä, 
Heikkinen. Kahvi- ja sämpylätarjoilu 
koko päivän! 
Ti 16.10. klo 9.45 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro. Klo 13.30 hartaus 
palveluasunnoilla ja klo 14 Sinisiivessä, 
Pekkala. Klo 18 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. 
Ke 17.10. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, vieraana apteekkari Taije 
Juntunen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 18.10. klo 13 virsituokio Päiväkes-
kuksessa, päiväkuoro. Klo 13 alkaen 
hartaushetket ja ehtoollinen Jokirin-
teen palvelukodeissa, Kyllönen.
La 20.10. Naiset toivon lähteellä 
- naistenpäivä Koortilassa klo 11 al-
kaen. Marjaana Kotilainen, Sansa, tuo 
tuoreet terveiset Eritreasta! Arvontaa 
(loistavat palkinnot), kirjapöytä, 
yhteislauluja, raamattuopetusta, mu-
siikkia, ruokailu (3 euroa). 
Kuorot: ke 17.10. klo 10.30 päivä-
kuoron ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. To 18.10. klo 18.30 
kamarikuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Nuoret: päivystys nuorisotoimistolla 
pe 12.10. klo 15-17, p. 533 1201. 
Yökahvila la 13.10. klo 19.30-23.30 
Nuokkarilla, rippikoululaiset saavat 
yhden merkinnän rippikoulukorttiin. 
Raamattupiiri nuorille ja rippikoulu-
laisille su 14.10. klo 12-13 srk-talon 
alakerrassa, merkintä rippikoulukort-
tiin. Isoskoulutus ke 17.10. klo 16.30-19 
Koortilassa. Koulupastoripäivystys 
to 18.10. klo 10.40-12.15 yläasteella 
ja lukiolla. Nuortenilta to 18.10. klo 
18-19.30 srk-talon alakerrassa. Gospel-
lauluryhmä sunnuntaisin klo 18-20 
srk-talossa. 
Rippikoulut: talvikoulun teemallinen 
nuortenilta pe 12.10. klo 18-19.30 srk-
talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: pe 12.10. klo 18 
toimintailta ry:llä. La 13.10. klo 19 
raamattuluokka – iltakylä 7-8 lk Laita-
saaressa, klo 19 nuortenilta Laitasaaren 
ry:llä. Su 14.10. klo 12 ja klo 18 seurat 
ry:llä. Ma 15.10 klo 18 päiväkerhot ry:
llä. Ti 16.10. klo 12 seurat Päiväkeskuk-
sessa. To 18.10. klo 19 veljesilta.

Laitasaaren ry: pe 12.10. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompeluseurat ry:
llä. La 13.10. klo 11-12.30 päiväkerho. 
Klo 19 isojen raamattuluokka ja ilta-
kylä Pinoniemellä. Klo 19 nuortenilta 
ry:llä. Su 14.10. klo 12 pyhäkoulut 
Louhisalmella ja M. Töllillä.
Kastettu: Aslak Mikael Ervasti, Teemu 
Matias Benjamin Heikkinen, Anniina 
Margareeta Kakko, Emma Beata Vaara-
mo, Lumia Vilhelmiina Ylikulju.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seurakuntakerho uu-
della toimitalolla to 
11.10. klo 11, Lahja 
Rautiola.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 11.10. 
klo 11.30, Tapio Kor-
tesluoma.
Ruokamyyjäiset lähetystyön hyväksi 
la 13.10. klo 10-13 srk-talolla.
Virsimessu kirkossa su 14.10. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, kanttorit Tuomo ja 
Taru. Valtakunnallinen virsisunnuntai. 
Kolehti seurakuntamme nimikkolä-
hettiperheen (Pouken perhe) työn 
tukemiseen Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Perhemessu kirkossa su 14.10. klo 17, 
Minna Salmi. Hiljaisuuden messun 
lauluja gospelryhmän säestämänä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
17.10. klo 13.30, Lahja Rautiola.
Lähetysilta ke 17.10. klo 18 toimitalon 
neuvotteluhuoneessa (Vattukuja 2 II 
kerros). Vieraana SLS:n hallituksen 
jäsen Minna Sipilä. 
Seurakuntakerhoa ei ole  to 18.10. 
vaan seurakuntakerho osallistuu Varja-
kan onnettomuuden 100 v muistotilai-
suuteen  klo 19 seurakuntatalolla.
Messu kirkossa su 21.10. klo 10, lit. 
Tapio Kortesluoma, saarna Minna 
Salmi. Kanttori Taru Pisto. Kolehti 
Suomen Valkonauhaliitto.
Nuoret: Nuorten ilta- ja kuoro seura-
kunttalolla torstaisin klo 18. Huom! 
aika.
Lapsi- ja perhetyö: Nyt mennään 
pyhäkouluun! Hox! 21.10. Vain 
yhteispyhäkoulu srk-talolla kaikille 
klo 12. Lokakuussa ei ole enää muita 
pyhäkouluja.
12.10. Tilkkutäkkilaulujen ilta Suo-
malalla (os. Hektorintie 4 as 1)  klo 
18.30.
14.10. Hiljaisuuden messu kirkossa. 
Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30- 14. 
Perhekerho Minttukuja kolmessa  
keskiviikkoisin klo 9-10.30.
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa  keskiviikkoisin klo 9-10.30.
Huom! Tiistain perhekerho ja perhe-
päivähoitajien parkkipaikka toimivat 
Repussa 31.10. saakka, koska seu-
rakuntatalon ympäristön remontin 
vuoksi kulku seurakuntatalolle arkisin 
on erittäin vaikeaa. Sunnuntaisin 
toimiva pyhäkoulu pysyy remontista 
huolimatta seurakuntatalolla.
Salonpään ry:13.10. Raamattuluokka 
nuoremmat klo 18 Lindroosilla, van-
hemmat klo 19.30 Klaavolla 14.10. seu-
rat ry Pentti Hintsala, Pentti Kinnunen. 
Lauluseurat ja leirikeskusmyyjäiset 
ry to 11.10. klo 18. Seurat ry klo 17, 
Juhani Kallioranta, Heikki Saarikoski. 
To 18.10. klo 18.30 lauluseurat Irma ja 
Jorma Pohjolalla.
Kirkonkylän ry: Varttuneiden kerho 

To 11.10. alkaen klo 8 
hautausmaan siivous-
talkoot. Talkoolaisille 
tarjolla kahvia ja her-
nekeittoa seurakunta-
talolla talkooemäntien 
toimesta. 
La 13.10. seurakuntaretki Valamon 
luostariin. Lähtö klo 7 seurakunta-
talon pihalta. 
Su 14.10. maa- ja kotitalousnaisten 
sekä maataloustuottajien kirk-
kopyhä, sadon kiitosjuhla, klo 10 
messu kirkossa. 14.10. on myös 
valtakunnallinen virsisunnuntai. 
Tule yhdessä laulamaan! Jumalan-
palveluksen jälkeen lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla, mukana lähetti 
Annikki Juujärvi. Lähetyskahvit ja -ar-
poja. Sipolan maa- ja kotitalousnaiset 
järjestävät kahvituksen. 
Ma 15.10. klo 10-12 Pallerokirppis 
seurakuntatalolla ja Nuppulassa. Tule 
myymään ja ostamaan! 
Ti 16.10. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 18.10. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Pe 19.10. seurakunnan työntekijät 
ovat Siikalatvan seurakunnan työn-
tekijöiden kanssa Rokualle virkis-
tyspäivillä. 
Su 21.10. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara.
Huomio uudet ja entiset kuorolaiset! 
Lapsikuorot: kirkonkylän Stellat ke 15 
- 16 (tytöt ja pojat), Mankilan Stellat 
to 13.30 - 14.30 ja  Hovin Stellat pe 13 
- 14.30 seur. 12.10. ei 19.10.
Kirkkokuoro Rantsilan Laulu: Ota 
haaste vastaan ja Tule laulamaan ai-
kuisten kuoroon! Seuraava harjoitus 
11.10. to klo 19 - 20.30. Kuorolaisten 
keskuudesta voimme perustaa työ-
ryhmän, jotka suunnittelevat yhdessä 
kanttorin kanssa ohjelman, laulettavat 
laulut, esiintymiset, retkiä yms.
Heli Väisänen, laulunopettaja, tulee 
pitämään äänenmuodostusta 24.11. 
su  klo 12 - 14. Tarvittaessa voimme 
hankkia lastenvahdin kuoron ajaksi. 
Sinusta nyt riippuu jatkuuko meillä 
kuorotoiminta!  Syyslomalla ei ole 
kuoroja.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa 
su 14.10. klo 10,Holm-
ström, Jurmu.
Sarakylä: Ehtoollisju-
malanpalvelus kappe-
lissa su 14.10. klo 10, Kukkurainen, 
Piirainen, Sarakylän kuoro. Vanhusten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit.Myös Livo-
jokivarren vanhukset ovat tervetulleita 
mukaan. Muistakaa mahdollisuus 
käyttää kirkkotaksia jumalanpalveluk-
seen, edestakaisen matkan hinta 3 e.
Leipää pelloilta maan - virsiä Suomen 
historiassa virsi-ilta seurakuntakodissa 
su 14.10. klo 19, Piirainen, Jurmu.
Vuoden sisällä Pudasjärvelle muut-
taneiden ilta seurakuntakodissa ke 
17.10. klo 18.
Lähetys: Talkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 15.10. klo 
18. Kirpputori talkootuvassa ke 17.10. 
klo 10-13.
Diakonia: Ystävänkammari seu-
rakuntakodissa ti 16.10. klo 10-12. 
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 17.10. klo 11. Kipuryhmä 
seurakuntakodissa ke 24.10. klo 18. 
Kuulovammaisten leiripäivä Taival-
koskella Jokijärvellä la 27.10. Lähtö 
seurakuntakodilta klo 8.30. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen 17.10. mennessä 
Leena Saarikoskelle, p. 040 5396 402.
Lapsensa menettäneiden vanhempien 
ilta Hilturannassa ti 16.10. klo 18, 
Holmström.
Kuorot: lapsikuoro to 11.10. klo 17, 
kirkkokuoro to 11.10. klo 18, Sara-
kylän kuoro to 11.10. klo 18.45, Vox 
Margarita ke 17.10. klo 18.
Nuorisotyö: Nuorisotyön mese-päi-
vystys MeseRönö keskiviikkoisin klo 
16-18. Lisää osoite, meserono@hot-
mail.com, omaan meseesi. Iltakahvila 
Rönö pe 12.10. klo 18. Retki Juha 
Tapion konserttiin Posiolle pe 26.10. 
Lähtö srk-talolta klo 15.30, paluu n. 
klo 22.30. Ilmainen! Rippikoululaiset 
saavat muu käynti -merkinnän. Ilmoit-
taudu Markolle tai Tiinalle.
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Nuoret: Isoskoulutus la 20.10. klo 15-
18 Tyrnävän srk-talolla, mukaan uudet 
ja vanhat isoset.
Temmes: Siivoustalkoot ke 17.10. 
klo 10 Temmeksen hautausmaalla. 
To 18.10. hartaus klo 10.30 Män-
tyrinteellä ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Herättäjän seurat to 
18.10. klo 18.30 Aino Junttilalla, Ala-
Junttilankuja 3.
Murron kerhotila on muuttunut, uusi 
osoite Peuranniemi 16.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 11.10. 
klo 19 lauluseurat Jaakko Laurilalla. 
13.-14.10. Lakeuden nuoriso- ja seu-
rakuntapäivät Oulunsalossa. Su 14.10. 
klo 16 seurat ry:llä. Ti 16.10. klo 19 
sisarpiirin retki Liminkaan. Ke 17.10. 
klo 12 Keskiviikkokerho ry:llä ja klo 
19 myyjäispalaveri ry:llä. Murto: Pe 
12.10. klo 19 uusien Siionin laulujen 
ilta ry:llä. 13.-14.10. Lakeuden nuori-
so- ja seurakuntapäivät Oulunsalossa
Kastettu: Aada Eerika Karhu.

Su 14.10. klo 12 messu kirkossa, Lauri 
Haapala.
To 18.10. klo 16.30 kirkkokuoro Ruu-
kin srk-talolla.
Su 21.10. klo 15 Herättäjäsunnuntain 
messu kirkossa, jonka jälkeen kah-
vitilaisuus pappilassa, saarna Jouni 
Riipinen, mukana Reino Tanjunen. 
Rippikoululaiset osallistuvat.
Rauhanyhdistys: To 11.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. To 11.10. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 12.10. klo 19.30 
raamattuluokka Kari Hyvärillä. Su 
14.10. klo 12 pyhäkoulut Kari Hy-
värillä ja Pertti Myllymäellä sekä klo 
17 seurat ry:llä. To 18.10 klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni Hir-
vaskariin, p. 050 4927 292. Hän toimii 
yhteyshenkilönä ja jakelupäällikkönä 
tukipakettien jakelussa.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. Puh. 010 4250 299 tai vs. 
toimistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.
Kastettu: Anni-Inkeri Käkelä.

sekä vapaaehtoista pyhäkoulunpitäjää 
Tavastkengälle, ilm. Katariina Rautiol-
le, p. 0207 109 877.  
Tulossa:  Pe 19.10. seurakunnan työn-
tekijöiden virkistyspäivä Rokualla. La 
20.10. MLL:n retki Ikeaan ja klo 13 
Antti Piipon 90-v.päivät ja hartaus 
srk-talossa, Kautto, Kinnunen ja ve-
teraanikuoro ym. ohjelmaa.  
Naistenretki Valamon luostariin la 
27.10. Ilm. Ennalle 23.10. mennessä , 
p.0207 109 874. Hinta 25 e sis. matkan, 
ruuan ja esittelyn. Toteutuu, jos tulee 
30 lähtijää. Lähtö srkt:lta klo 8.
Rauhanyhdistys: La 13.10. klo 18 
Kallion myyjäiset ry:llä. Su 14.10. 
klo 16 seurat ry:llä, Timo Kamula ja 
Osmo Leppänen. Ke 17.10. klo 18.30 
lauluseurat ry:llä.

To 18.10. klo 15.30 sudarikerho ker-
hokodissa, Rautio 
Muuta: Etsitään vapaaehtoista avus-
tajaa lasten päiväkerhoon Kestilässä, 
ilm. Katariina Rautiolle,  p. 0207 109 
877.  
Rauhanyhdistys: Pe 12.10. klo 19 opis-
tomyyjäiset ry:llä, Alpo Pikkarainen. 
Kastettu: Jimi Olavi Kesti

Piippola 
La 13.10. klo 9 - 15 
rippikoulua seura-
kuntakodissa., Piri ja 
Isomaa.
Su 14.10. klo 12 mes-
su kirkossa, Janne Kopponen ja Olli 
Kinnunen. Kolehti Piippolan nimik-
kolähettien työn tukemiseen.
Ma 15.10. klo 11 veteraanien lau-
luryhmä ja klo14.30  kirkkokuoro 
seurakuntakodissa. Klo13 ehtool-
lishartaus Vaarintalolla ja klo 13.30 
ehtoollishartaus Ainolassa.
Ti 16.10. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä ja klo 19 Siioninvirsiseurat 
Väinölässä. 
Ke 17.10. klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa.
Tulossa: Su 21.10. klo 19 Olli Hirvosen 
kitarakonsertti Piippolan kirkossa.
Rauhanyhdistys: Ke 10.10. klo 19 
SRK:n lähetysseurat seurakuntakodis-
sa. Su 14.10. klo 15 seurat ry:llä.

Pulkkila 
Pe 12.10. klo 9 alkaen 
molempien hauta-
usmaiden siivoustal-
koot. Voileipäkahvit 
klo 12 srk-talossa. Klo 
13 päiväkerho
Su 14.10. klo 12 (huom. aika) messu 
Koivulehdossa, Isomaa, Kinnunen.
Ti 16.10. klo 17.30 ja 18.30 hartaudet 
Taukokankaalla ja Oulaskankaalla, 
Isomaa, Kyöstilä, Con Brio
Ke 17.10. ei kerhoa.
To 18.10. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Lähetysmyyjäisten tuotto oli 278 
euroa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja 
osallistuneille.
Rauhanyhdistys: La 13.10. klo 19 
lauluseurat ry:llä. Su 14.10. klo 13 
seurat ry:llä ja opistojen esittely, Alpo 
Pikkarainen

Pyhäntä
To 11.10. vanhusten 
viikon merkeissä klo 
10 istumajumppa ym. 
Nestorissa ja klo 11 
lähtö sieltä retkelle 
Piippolaan taide- ja 
käsiteollisuusoppilaitokseen. Siellä 
ruokailu 5 e/ henki, ja talo tarjoaa 
kahvit. Hartaus Piippolan kirkossa, 
Kautto, ja kirkkomuseon esittely, 
Anneli Laukkanen. 
To 11.10. (ei veteraanikuoroa retken 
vuoksi), klo 17 lapsikuoro ja klo18 
kirkkokuoro. 
Pe 12.10. klo 13.30 vanhusten viikon 
ehtoollishartaus Nestorissa ja klo 
17.30 nuorisokuoro srkt.
La 13.10. koko rippikouluikäluokan 
palvelupäivä diakoniatyössä klo 10-
13. Sivukylien palvelupaikat saatte jo 
ennen lauantaita. Kirkonkyläläiset 
hakevat paikat la Ennalta srk-talolta 
klo 9.30. Sunnuntaina nuoret auttavat 
kirkossa ja lounaalla vanhuksia. Kaikki 
rippikoululaiset myös su mukaan!
Su 14.10. klo 10 (huom. aika!) 
vanhusten viikon messu kirkossa, 
toimittaa Erkki Piri, saarna Janne 
Kopponen, av. Junno, Kinnunen ja 
kirkkokuoro. Kolehti SLS:lle Pyhännän 
nimikkolähetin Marketta Filppan työn 
tukemiseen Senegalissa. Srk-talossa 
ilmaiset voileipä- ja puurolounas ja 
kirkkokahvit. 
Ma 15.10. klo 17.30-19 MLL:n perhe-
kahvila/syysaskartelua kh.
Ti 16.10. kerhohuoneella: klo 11-13.30 
päiväkerho, klo 15-16.30 Salaisuuk-
sien kaivos ja klo 17-18 partio. Ti 
klo 19 siioninvirsiseurat Piippolan 
Väinölässä.
Ke 17.10. klo 16.30-18 varhaisnuorten 
kerho Tavastkengän koululla ja klo 
17.30 partio srkt:n kh:ssa.
To 18.10. klo 11-13 perhekerho kh ja 
kuorot srkt: klo 12 veteraani-, klo 17 
lapsi- ja klo 18 kirkkokuoro. To myös 
klo 13.30 hartaus Kuurankukassa.
Muuta: Etsitään vapaaehtoista avus-
tajaa lasten päiväkerhoon Pyhännällä 

Siikasalo
Siikajoki
To 11.10. klo 12. diako-
nia- ja lähetyspiiri srk-
talolla. Kirkkokuoro 
Ruukin srk-talolla klo 
16.30.

Tyrnävä

Vertailevan kirkkohistorian professori An-
ni Isotalo esittäytyy toista kertaa sarjakuva-
harrastajille. Ensimmäisen kerran ”Mari-
an Koodissa” hän ratkaisi Suomen kirkko-
historian ehkä kuuluisimman arvoituksen 
eli piispa Henrikin kohtalon. Tällä kertaa 
hän touhuaa itänaapurin puolella, Viros-
sa ja Neuvostoliitossa.

Mikko Ketola ja Anssi Rauhala ovat luo-
neet hyvät puitteet seikkailulle ja mielen-
kiintoisen persoonan päähenkilölle. Mikko 
Ketola on akatemiatutkija ja yleisen kirkko-
historian dosentti. Hänen tieteellinen taus-
tansa värittää mukavasti uutta vauhdikasta 
seikkailua. Hän piilottaa tekstiin ja Anssi 
Rauhala kuviin jotakin itsestään.

Anni Isotalon tutkimusten suunta koh-
distuu itärajan taakse sekä takautumina 
talvi- ja jatkosodan maisemiin. Uudessa 
seikkailussa hän kokee myös henkilökoh-
taisia yllätyksiä kun hänen vanhemmistaan 
ja suvustaan paljastuu ennen tietämättö-
miä asioita. Vieläkään kaikki ei ole selvää, 
vaan etsintä jatkuu. Uudessa seikkailussa 
kytketään yhteen monia edellisessä osassa 
avoimiksi jääneitä asioita. 

Kirkkohistorian kuvaaminen sarjakuvan 
muodossa on varsin onnistunutta. Näin 
kuvattuna kirkkohistoria ei ole kuivaa ja 
tylsää, vaan elävää ja innostavaa.

juHa väHäkaNgaS

”Sain kirjasta niin suuren ilon, että tartuin 
seuraavana aamuna uuteen. Taiteiden yö 
on taiteen vastainen ilmiö. Et voi voittaa, 
ellei toinen tai toiset häviä. Kirja ei muu-
tu palkitsemisesta. Elämäkerran valheis-
ta suurin on tiivistäminen.” Näin kirjoit-
taa Markku Envall uusimmassa kirjassaan. 
Uusin kirja sisältää merkintöjä, huomioi-
ta, pohdiskelua aforismin ja pienoisesseen 
välimaastossa.

Markku Envall katselee maailmaa, ympä-
röiviä tapahtumia tarkasti ja huolella. Hän 
kritisoi, kommentoi, huomioi kieltä, uskon-
toa, kirjallisuutta, kaikkea sitä mitä näkee, 
kokee, tuntee. Teksteissään hän tarkastelee 
asiaa tarkoin, välillä ihmetellen, naureskellen. 
Teksteihin pysähtyy. Niitä täytyy maistella, 
kuulostella, tarkkaan keskittyen ja miettien. 
Hänen teräväsanaisuutensa vaikuttaa siten. 
Ei pidä kiirehtiä eteenpäin, vaan keskittyä 
kuulemaan mitä sanotaan. 

”Jumala näkee, mutta häntä ei nähdä. 
Ketä hän siinä muistuttaa? Kärpästä ka-
tossa. Valvontakameran monitoria kat-
sovaa vartijaa. Etsivää tavaratalon peilin 
takana.” Markku Envall mietiskelee paljon 
uskon kysymyksiä. Hän toteaa: ”Jos ristin-
kuolema pelastaa meidät, se tekee sen joka 
päivä, ei kerran vuodessa”. Uskosta hän 
kirjoittaa: ”Usko sisältää epäuskon, tun-
tee sen, kamppailee sen kanssa, rukoilee 
sen kääntävän suuntaa ja kasvavan kohti 
uskoa. Epäusko sisältää uskon toivottuna 
tai pelättynä mahdollisuutena, kulman ta-
kaisena yllätyksenä, tien päässä odottavana 
kotina tai vankilana”.

Kirja puhuttelee lukijaa monin arvaa-
mattomin tavoin. Lukijaa johdatetaan ky-
seenalaistamaan ja ymmärtämään. Sanat, 
kieli etsii oivallusta.

juHa väHäkaNgaS

L u k E M i S Ta

Ketola, MiKKo & Rauhala, anssi: ValKoisen MeRen tiMantit. 
PRofessoRi anni isotalon tutKiMuKsia 2.  MineRVa 2006.

enVall, MaRKKu: Kieltä teRäVäMPi giljotiini. WsoY 2006.

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 11.10. klo 11.30 
Maija ja Heino Vähä-
kankaalla.
Messu su 14.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Kirkko-
kuoro. Kolehti lähe-
tystyölle.
Seurakuntakerho ti 
16.10. klo 12.30 Tyr-
nävän srk-talolla.
Siivoustalkoot to 18.10. klo 10 Tyrnä-
vän hautausmaalla.
Markkuu-Ängeslevän diakoniapiiri 
to 18.10. klo 11.30 Tuppuraisella.
Hartaus to 18.10. klo 13.15 Limingan 
sairaalassa.
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa to 1.11. kokoontuen viisi kertaa. 
Vetäjänä Leila Ikonen ja Riitta Pesonen. 
Ilm. 24.10. mennessä Riitalle, p. 044 
7372 630.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 17.10. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro to 
18.10. klo 16 Temmeksen srk-talolla.

Professori koukkaa rajan taakse

kieli etsii oivallusta

Ti 16.10.2007 klo 17 Oulun 
kaupunginkirjaston Pakkala-sali
Puhujana kirkkoherra, rovasti 
Erkki Piri.

dementoituvan kohtaaminen
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Herramme Jeesus Kristus.

Sinä teet ihmeellisiä tekoja.

Sinulla on valta parantaa sairaita

ja antaa synnit anteeksi.

Kiitos, että tänäkin päivänä

elät keskellämme.

Anna kaikkien ihmisten ymmärtää,

että sinä voit auttaa

kaikissa elämäntilanteissa.

Auta meitä tuomaan apua tarvitsevia ihmisiä

sinun luoksesi.

Kiitos sinulle, Jeesus.

ristiriita
Koemme usein ristiriitoja. Ristiriitoja sen välillä mitä ajattelemme ja miten toi-

mimme. Ristiriitoja sen välillä mitä kaveri puhuu ja mitä hän muuten viestii. 

Petymmekö, ärsyynnymmekö vai muutammeko odotuksia, toimintaa, ajatte-

lutapaa? Luovummeko haaveistamme ja alistumme?

Entä kaikkein suurin ja kipein ristiriita? Ristiriita sen suhteen mitä itse ha-

luamme ja mitä Jumala haluaa? Emme halua näyttää tarvitsevuuttamme vaan 

haluamme säteillä positiivisuutta, vahvuutta, asiantuntevuutta. Ei ole muodis-

sa olla rikkinäinen eikä ainakaan syntinen. 

Kun halvaantunutta miestä tuotiin Jeesuksen luo, kantajat törmäsivät tungok-

seen, joka esti heitä pääsemästä päämäärään. Kuinka he ratkaisivat ristiriidan 

todellisuuden ja tavoitteen välillä? He turvautuivat toimeen, kiipesivät katolle, 

purkivat osan siitä ja laskivat kaverinsa aukosta Jeesuksen luokse. 

Mitähän Jeesus mahtoi ajatella, kun yläpuolella pilkotti taivas ja joukko toi-

von täyteisiä kasvoja? Tuntuiko hänestä ristiriitaiselta, kun hän näki edessään 

apua tarvitsevan miehen ja toisaalta reiän kotinsa katossa?

Halvaantunut halusi Jeesuksen luo tullakseen terveeksi, olihan Jeesuksen 

maine parantajana kiirinyt hänenkin korviinsa. Jeesus toimi vastoin odotuksia. 

Hän julisti miehelle synnit anteeksi. Oliko mies pettynyt vai täyttyikö kenties 

hänen sisäinen kaipauksensa? Tunsiko hän vapautta ja riemua? Vai oliko hän 

häpeissään, paljaaksi riisuttu, kasvonsa menettänyt?

Lainopettajat ainakin tunsivat olonsa ristiriitaiseksi. He olivat tulleet kuulemaan 

suurta opettajaa ja keskustelemaan hänen kanssaan. Kuitenkin hän osoittautui 

houkaksi, otti Jumalan aseman ja julisti anteeksiannon. Mikä hän oli miehiään? 

Kuinka hän julkesi? Mihin halpaan opettajat olivatkaan langenneet!

Jeesus kääntyi uudelleen halvaantuneen puoleen ja paransi hänet. Sairaasta 

tuli terve, joka käveli kohti uutta elämää. Kaikki paikalla olleet ihmettelivät: 

koskaan ennen emme ole nähneet tällaista – mutta nytpä näemme. Tästä odo-

tusten ja todellisuuden ristiriidasta pulppusi ylistys Jumalalle.

uLLa MäkiNEN
vS. LäHETYSSiHTEEri

ouLuN TuoMiorovaSTikuNTa

”Usko ja epäusko” on aiheena 20. sunnuntaina helluntaista. Halvaantuneen po-
jan parantaminen toimii esimerkkinä uskon voimasta. Tällä kertaa ollaan Jee-
suksen kotikaupungissa Kapernaumissa. Se on kylä Genesaretinjärven poh-

joispuolella. Kapernaumissa oli tuolloin roomalaisen vallan symbolina tulliasema, juuta-
laisten synagoga sekä armeijan varuskunta ja majatalo matkustavaisille.

Nähdessään väen paljouden Jeesus ei enää malttanut levähtää, vaan heltyi ja alkoi julistaa 
heille Jumalan sanaa. Paikalle oli kokoontunut paljon uteliaita, myös Jeesuksen vastustajia. 
He yrittivät löytää erilaisia virheitä hänen julistuksestaan. 

Juutalaisia lainopettajia ärsytti muun muassa Jeesuksen julistama synninpäästö. Evan-
keliumitekstin mukaan lainopettajat sanoivat itsekseen, että Jeesus herjaa Jumalaa. Paran-
tamalla halvaantuneen Jeesus osoitti voimansa tulevan Jumalalta - niin syntien anteeksi-
antamuksen kuin fyysisen sairauden parantamisvoimankin.

Kansanvillitsijän viittaa yritettiin sovittaa Jeesuksen päälle aina tämän tästä. Hän ei kui-
tenkaan ottanut vastaan maallista haastetta valtataistelusta, vaan pitäytyi hengellisissä kysy-
myksissä. Usein Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen, koska ei jaksanut jatkuvasti toimia huomion 
keskipisteenä. Tämä vain lisäsi kansan kiinnostusta häneen. Evankeliumitekstit kertovatkin 
ihmisten etsineen hänet käsiinsä sieltä mistä kulloinkin löysivät.

Raamatuntutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Markuksen evankeliumitekstissä mielen-
kiintoiseen seikkaan. On nimittäin mahdollista, että aluksi tekstistä olisi ollut käytössä vain 
jakeet 1-5 sekä 11. Myöhemmin kristillinen seurakunta olisi laajentanut kertomusta ennen 
Raamatun lopullista kanonisoimista.

PEkka TuoMikoSki

PäiVän PsalMi on Ps. 78: 1-8
ensiMMäinen luKuKaPPale 1. Moos. 15: 
1-6 ja toinen luKuKaPPale

RooM. 4: 16-25. eVanKeliuMi MaRK. 2: 
1-12.
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Su 14.10. kello 10 jumalanpalve-
lus Tuomiokirkosta, toimittaa Ari-
Pekka Metso, saarnaa Paavo Rä-
sänen, avustaa Hanna-Maija Kar-
jalainen, urkurina Maija Tynkky-
nen, Oulun Laulu.
Su 14.10. kello 11.25 Radiopyhä-
koulussa pastori Virpi Sillanpää-

Posio puhuu uskosta ja epäuskosta.
Ke 17.10. kello 15.45 Naisen allakka. Toimittaja Riit-
ta Hirvonen kolumnoi.
To 18.10. kello 15.45 Kasvun paikka. Miten sovittaa 
yhteen opiskelu ja työ? Oppilaitosdiakoni Salla Tuo-
mista haastattelee Marja Blomster.

Su 14.10. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa pastori Virpi Sillan-
pää-Posio puhuu uskosta ja epä-
uskosta.
Su 14.10. kello 10 messu Nivalan 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jäl-

keen edellisen maanantain Etappi-ohjelma uusintana, 
aiheena seurakunnan lähimmäispalvelu Raahessa. Oh-
jelman toimittaa Risto Parttimaa Raahesta.
Ma 15.10. kello 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Juk-
ka Harvala.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a d i o - o H j E L M aT

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

iLMoiTa rauHaN 
TErvEHdYkSESSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Pa Lv E L u H a k E M i S T o

juhlava konsertti 
kiimingin kirkossa

Perjantaina 12. lokakuuta Kiimingin kirkossa 
on kuultavana vauhdikasta urkujensoittoa, ko-
meaa laulua ja herkkää huilumusiikkia. Kan-
sainvälisesti tunnetuin urkutaiteilijamme Ka-
levi Kiviniemi saapuu konsertoimaan seura-
naan Turun tuomiokirkon kanttori, laulaja 
Jukka Pietilä sekä huilutaiteilija Pinja Järvi-
nen. Konsertti alkaa kello 19.

Konsertin ohjelmassa on Marcel Dupren, 
Jean Sibeliuksen, Franz Lisztin ja Giaoacchino 
Rossinin Urku- ja huilumusiikkia sekä Antonin 
Dvorakin, Ludvig van Beethovenin ja Oskar 
Merikannon yksinlauluja. Konsertti päättyy 
Kalevi Kiviniemen urkuimprovisaatioon. Kä-
siohjelma maksaa viisi euroa. 

T uoretta tarjolla -kam-
panja pyrkii saamaan 
mahdollisimman pal-

jon nuoria kirkon päättäjik-
si ensi vuoden helmikuussa 
pidettävissä kirkolliskoko-
us- ja hiippakuntavaltuusto-
vaaleissa. Konkreettisena ta-
voitteena on saada jokaises-
ta hiippakunnasta vähintään 
yksi alle 30-vuotias edustaja 
kirkolliskokoukseen ja hiip-
pakuntavaltuustoon. 

Keväällä käynnistyneellä 
kampanjalla on vielä reilut 
kaksi kuukautta tehokasta 
peliaikaa, sillä ehdokasasettelu 
päättyy 17. joulukuuta. Vaa-
leissa saavat äänestää seura-
kuntien luottamushenkilöt ja 
hiippakuntien papisto, mutta 
ehdolle voi asettua kuka ta-
hansa vähintään 18-vuotias 
seurakuntaan kuuluva. 

Nuorten aktiivien 
oma kampanja

Kampanjan takana on Na-
vi-ryhmä, johon kuuluu al-
le 30-vuotiaita nuorisoedus-
tajia hiippakunnista ja kir-
kon piirissä toimivista jär-
jestöistä. 

Suomen evankelis-luteri-

laisen kirkon korkeimmissa 
päättävissä elimissä on erilai-
sia ja eritaustaisia edustajia 
ympäri Suomen. Nuoret ai-
kuiset puuttuva tästä joukosta 
lähes kokonaan. Nykyisen 
kirkolliskokouksen 109:stä 
edustajasta vain kolme oli 
valittaessa alle 30-vuotiaita. 
Hiippakuntavaltuustojen 189 
edustajapaikasta vain viisi on 
alle kolmekymppisillä. 

Kampanjapäällikkö Päi-
vikki Koskinen kertoo, että 
edellisvaaleissakin ehdolla 
oli useita kymmeniä nuoria 
ehdokkaita, mutta keski-
iältään eläkeiän kynnykselle 
asettuville äänestäjille nuoret 
ehdokkaat jäävät helposti 

tuntemattomiksi. 
– Kampanja on suunni-

teltu juuri sitä varten, että 
nuorille annetaan välineitä 
kampanjointiin ja itsensä 
tunnetuksi tekemiseen, Kos-
kinen toteaa.

Tärkeintä on 
tuore näkemys

Nuoret ehdokkaat saavat 
omat esittelysivunsa nettiin. 
Lisäksi he saavat käyttöön-
sä postikortteja, e-kortteja 
ja esitteitä sekä muuta käy-
tännön apua ja tukea vaali-
työhönsä.

Tuoretta tarjolla ehdokkaan 

Lähetysseuralta 
86 000 euroa 
Pakistaniin

 
Suomen Lähetysseura on myöntänyt katastro-
fivaroistaan 86 000 euroa pohjoisen Pakistanin 
maanjäristysalueelle, Patekan alueen koulun ra-
kentamiseen.

Varat kanavoidaan Lähetysseuran yhteistyö-
kumppanin, Pakistanin kirkon, Peshawarin hiip-
pakunnan kautta.

Patekan alueen kolme koulua tuhoutuivat 
maanjäristyksessä 2005. Avustusvaroilla raken-
netaan niiden tilalle yksi, suurempi koulu, joka 
on suunniteltu kestämään paremmin maanjä-
ristyksiä. 

– Koulutus on avainasemassa silloin, kun 
maanjäristykset tai muut katastrofit katkaisevat 
yhteiskunnan kehittymisen. Katastrofi- ja hu-
manitaarista apua on siksi välttämätöntä ohjata 
myös koulutukseen, joka edistää sosiaalisen yh-
teisön jälleenrakentamista, toteaa Lähetysseuran 
kehittämispäällikkö Tapio Leskinen.

Suomen Lähetysseura on evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetysjärjestö, joka on toiminut Pakista-
nissa vuodesta 1960. Lähetysseuran jäseniä ovat 
kaikki luterilaisen kirkon seurakunnat. 

virsikirjaa juhlitaan 
Haukiputaalla

Ensi adventtina nykyinen virsikirja tulee olleek-
si käytössä tasan 20 vuotta. Virsikirjaa juhlitaan 
Haukiputaalla torstaina 11. lokakuuta kello 19 
seurakuntakeskuksessa järjestettävällä ”Virsi elää! 
-illalla. Tilaisuus on samantyyppinen kuin suu-
ren suosion saavuttanut Oulun kirkkopäivien 
lauluilta tuomiokirkossa toukokuussa 2005. Il-
lan päätarkoitus on laulaa paljon virsiä yhdessä. 
Urkurina on Lauri-Kalle Kallunki, joka impro-
visoi virsien alkusoitot seurakuntakeskuksen uu-
silla uruilla. Virsi-illan juontaa Hannu Niemelä 
ja mukana on myös Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu sekä mezzosopraano Henna-Mari Sivula. 
Sooloja laulavat myös Pekka Manninen ja Sau-
li Saarela. Tilaisuuden päätössanat pitää Jaakko 
Kaltakari. Ennen tilaisuutta on mahdollista ää-
nestää virsikirjan kauneinta virttä.

ei kuitenkaan tarvitse olla seu-
rakunnan aktiivijäsen. 

– Toivomme ehdokkaiksi 
mahdollisimman monenlai-
sia ja monenikäisiä ihmisiä. 
Seurakuntanuori ei tarvitse 
olla, Koskinen huomauttaa 
ja lisää, että myös yli kolme-
kymppisillä on oikeus käyt-
tää kampanjan materiaaleja, 
mikäli kokee itsensä tuoreen 
näkökulman edustajaksi. 

Puolueisiin sitoutumaton 
kampanja vaatii kantaaottavaa 
keskustelua vaaleista ja nuor-
ten aikuisten asemasta kirkon 
päättävissä elimissä muistut-
taen nuorten osaamisesta ja 
tärkeästä roolista kirkossa ja 
sen tulevaisuudessa. 

– Nuoret aikuiset ovat suu-
rin kirkosta eroava ryhmä. 
Jos nuoret ovat enenevässä 
määrin päättämässä kirkon 
linjasta ja suunnasta, päätök-
set myös näyttävät enemmän 
nuorilta. Ihmiset haluavat 
kuulua yhteisöön, jossa he 
tietävät tulevansa kuulluksi, 
Koskinen perustelee.

ELSi HuTTuNEN

www.tuorettatarjolla.fi

Tavoite: yksi alle kolmekymppinen
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iLMoiTa rauHaN 
TErvEHdYkSESSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Myllyojan 

Maikkulan

Y H d i S T Y k S E T

M u u T  S E u r a k u N N aT

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

jakELu-
HuoMauTukSET

PuH. 0200 71000 
WWW.PoSTi.Fi/PaLauTE

o P i S k E L i j a M E N o T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
kohdasta.


