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Rahalla on ihmeellinen valta. Sen annetaan sanella mielialat.

Uutiset pursuavat otsikoita ja ilmaisuja, jotka kertovat meille, miten 

maailman tilaa pitäisi arvioida.

Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi pörssin masentuminen, musta maanantai, 

osakkeiden syöksykierre, rahamarkkinoiden syysmyrsky.

Taloussanomat tietää pääuutisensa otsikolla kertoa, että ”nyt putoaa 

Eurooppa”.

Talousjuttujen kuvituksiin valitaan päätään käsien välissä piteleviä meklarei-

ta tai Wall Streetin pankkiireita, jotka kumarassa tuijottavat maahan.

Öljyn hinnan laskusta kerrotaan nyt vain yhden palstan uutisin, mutta kun 

hinta kesällä kohosi, otsikot kirkuivat maailmanloppua.

Raha kertoo meille, onko hyvä vai huono päivä. Huonosta päivästä se ker-

too kuuluvammin.

Voisiko ihmisten vointia, elämänlaatua ja mielialoja arvioida myös muilla kri-

teereillä?

Aatoksia
Syntisten puolesta 
syntisiä vastaan

Me ihmiset teemme syntiä mones-
ta syystä. Viime aikoina on mietit-
ty, onko jokin meissä oleva taipu-
mus synnynnäistä vai olemmeko 
sen itse valinneet.

Syntiä ei kuitenkaan ole perin-
teisesti arvioitu sen mukaan, onko 
henkilö harjoittanut sitä koko elä-
mänsä vai vain osan elämää. ”Me 
teemme näet joka päivä paljon syn-
tiä emmekä ole ansainneet mitään 
muuta kuin rangaistuksen” (Vähä 
katekismus). Synti aina turmelee ja 
tuhoaa sitä hyvää, jollaiseksi Jumala 
elämän tarkoitti.

Miksi Jeesusta haukuttiin siitä, 
että hän seurusteli syntisten kanssa, 
vaikka toisaalta sanotaan, että Hän 
tuli meitä syntisiä pelastamaan? Syn-
tisellä ja syntisellä on ero!

Fariseukset ja kirjanoppineetkin 
olivat syntisiä, mutta heidän seu-
raansa Jeesus ei aktiivisesti hakeutu-
nut, niin kuin Hän hakeutui huori-
en, veronkiskureiden ja monien mui-
den julkisyntisten seuraan. Toisaalta 
ei kai kuitenkaan aivan jokainen Jee-
suksenkaan ajan portto tai publikaa-
ni pelastunut! Toisille syntisille Jee-
sus antoi anteeksi ja toisille syntisille 
Hän sanoi: ”Te käärmeen sikiöt!”

Mikä siis on ero syntisellä ja syn-
tisellä? Ero kulki siinä, tunnustivat-
ko ihmiset syntinsä ja katuivatko he 
elämäntapaansa vai ei. Kristus ei ero-
tellut syntisiä sen mukaan, oliko synti 
synnynnäinen vai itse hankittu, vaan 
sen mukaan halusiko ihminen katua 
syntejään vai ei. ”Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille Hän antaa ar-
mon.” Kaikki pahoja tekojaan, louk-
kaavia sanojaan ja vääriä taipumuk-
siaan katuneet saivat anteeksi ja Hä-
nen siunauksensa.

Kirkolla Kristuksen työn jatkaja-
na ei ole mitään omaa siunausta, jota 
se voisi oman tahtonsa mukaan jol-
lekin antaa ja joltakin kieltää. Pappi 
on Jumalan sanan palvelija, joka vain 
välittää eli julistaa siunauksen niille, 
joille Kristus on sen jo hankkinut ja 
joille se jo kuuluu: syntejään katuville 
ihmisille – niille, jotka tahtovat Kris-
tuksen valmistamaan armahdukseen 
turvata.

Vielä nykyäänkin Kirkko koos-
tuu katuvista ja Kristuksen armoon 
turvaavista (julki)syntisistä. Yksi 
kristitty elää itsekkäästi uhraamatta 
kaikkea omaisuuttaan vähempiosais-
ten hyväksi. Toinen turmelee omaa 
ruumistaan syömällä epäterveellises-
ti. Kolmas elää julkisesti tavalla, jo-
ta pilaa luontoa. Neljäs… Joku toimii 
näin synnynnäisen taipumuksensa 
takia, joku omavalintaisesti, useim-
mat molemmista syistä.

Suhteessa Jumalaan keskeistä on, 
myönnänkö hänen hyvän tahton-
sa oikeaksi ja kadunko sen pohjalta 
syntejäni ja syntisyyttäni – olivatpa 
ne salaisia tai julkisia – ja uskonko 
syntini anteeksi Kristuksen tähden. 
”Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on 
syntiä.” (Room. 14:32)

Ari SAvuojA
Yliopistopastori

Oulun seurakuntayhtymä

2.10.2008

Talvisodan myyttejä 
riisutaan
Majuri Juha Mälkin väitös Herrat, jätkät ja 
sotataito riisuu talvisodan myyttejä. Helsin-
gin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekun-
nalle valmistunut tutkimus saattaa nostat-
taa tunteita.

”Suomi ei yhdistynyt ihmeen kaltaisesti 
talvisodassa; käsitys armeijan ja kansakun-
nan yhtäkkisestä yhteenkuuluvuuden tun-
teesta on harhaanjohtava.

’Hierarkiset suhteet siirtyivät yhteiskun-
nasta armeijaan. Sotia edeltänyt työkult-
tuuri tuotti jännitteitä johtajien ja alaisten 
välille myös asevoimissa. Mutta vaikka ris-
tiriitoja oli, se ei estänyt kenttäarmeijaa toi-
mimasta.’

Mälkki uskoo käsityksen ihmeestä syn-
tyneen kotirintamalla, jossa luultiin eri-
mielisyyksien jääneen menneisyyteen.

’Kotirintamalla koettu henkinen ihme 
on jäänyt jälkipolville, mutta taisteluissa 
koettua suorituskykyä ei ole huomioitu’, 
Mälkki sanoo.”

Ruotuväki 16/2008

Kännykkä 
napanuoran jatke
Ruotsalainen lastenpsykologin Marie 
Carlssonin mielestä lasten ja vanhempi-
en välinen kännykkäyhteys ei ole  pelkäs-
tään hyvä asia.

”Hän on jopa kutsunut kännykkää na-
panuoran jatkeeksi. 

’Lapselle ei pidä tehdä karhunpalvelus-
ta olemalla aina tavoitettavissa. Hänen on 
opittava ratkaisemaan ongelmia itse, tai 
hän ei kasva itsenäiseksi’, Carlsson sanoo 
ruotsalaislehtien yhteisellä, lasten asiois-
ta kertovalla AlltomBarn.se-internetsi-
vustolla.

Pahimmassa tapauksessa lapsi ei pys-
ty tekemään mitään kysymättä vanhem-
miltaan neuvoa.

Carlssonin mielestä lapsen puheluihin 
ei aina tarvitse vastata. Hän neuvoo van-
hempia olemaan vastaamatta, jos he ovat 
varattuja puhelimen soidessa.”

Aamulehti 29. syyskuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Ulkomaalainen saattaisi saada Suomessa käytyä keskustelua hetken 

seurattuaan käsityksen, että kaikki maan ongelmat rikollisuudesta 

onnettomuuksiin johtuvat poliisista. Ainoastaan juomaveden myr-

kyttämisestä järjestyksenvalvojia ei vielä ole syytetty.

Syyttäjiä ja hurskastelijoita ovat erityisesti poliitikot, toimittajat ja kolois-

taan ryömineet asiantuntijat – ihmiset, joiden tarvitsee kantaa kovin vähän 

vastuuta puheistaan.

Monissa maissa sana poliisi tarkoittaa terroria, mielivaltaa, katoamisia ja 

kuolemaa. Meillä se onneksi merkitsee turvaa ja kansalaisten palvelemista. 

Me olemme etuoikeutetussa asemassa.

Täydellistä poliisia tai järjestelmää ei ole olemassa, mutta luultavasti 

kukaan ei todellisuudessa haluaisi vaihtaa meidän poliisijärjestelmäämme 

minkään muun maan kaltaiseksi.

Toivottavasti tärkeätä työtään tekevät poliisit ymmärtävät jättää heihin 

kohdistuneet panettelut omaan arvoonsa.

Poliisin häpäiseminen 
lopetettava

Raha 
puhuu
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postia mielipide-
palstalle: Mielipide-
palstalla julkaistaan lukijoiden 
mielipiteitä. Tekstit voi 
toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi), 
postitse (PL 102, 90101 OULU) 
tai faksilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on 
liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa 
ja tehdä niihin otsikot.

Kaikki hautaan kunnialla
Voi pyhä yksinkertaisuus. Luin 
Rauhan Tervehdyksestä (Nro 30, 
ilmestyi 18.9.), että piispainkoko-
us on asettanut työryhmän pohti-
maan kirkkoon kuulumattoman 
henkilön hautaan siunaamista. 
Aloitteen piispainkokoukselle te-
ki Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli. Ev.-lut. kirkkoon kuulu-
mattomien hautaan siunaamista 
tahdotaan selkeyttää. 

”(Ev.-lut) kirkkoon kuulumat-
tomien hautaan siunaamiseen liit-

tyviä käytäntöjä halutaan yhden-
mukaistaa erityisesti kastamatto-
mien aikuisten osalta.” 

Tämä on käsittämätöntä poh-
dintaa työryhmältä, sillä ev.lut. 
-kirkkoon kuulumattomien asi-
at eivät kuulu lainkaan kirkolle 
pohdittaviksi. Kirkkoon kuulu-
mattomilla on uskonnon vapaus-
lain mukaan oikeus olla kyseises-
tä kirkosta vapaat. Toimikunnan 
oikeuksiin ei kuulu pohtia kasta-
mattomien aikuisten kohtaloa, sil-

lä Suomen kansalaisilla on oike-
us itse päättää elämänsä opista ja 
kasteesta. 

Valtiovalta on vahingoittanut 
vapaan maan kansalaisten oi-
keuksia antamalla edelleenkin 
hautaustoimen uskonnollisen yh-
teisön hallintaan. Jokaisella suo-
malaisella tulee olla oikeus kunni-
alliseen hautaamiseen, siinä ei saa 
näytellä mitään roolia kuulumiset 
johonkin yhteisöön. Vainajat täy-
tyy haudata terveydellisistä syistä 

ja näin panna luonnolliseen kier-
toon. Ev.-lut. -seurakunnissa ei ole 
opeteltu kunnioittamaan kansa-
laisten vakaumusta, jota Jumala-
kin kunnioittaa. Sen takia hauta-
ustoimi pitäisi poistaa uskonnol-
liselta yhteisöltä, ja siirtää yhteis-
kunnalle, ja myös hautausmaitten 
tulisi olla riippumattomia paikko-
ja, uskonnollisesti ja poliittisesti. 

jormA KAtAjAroutio
Oulu

Seurakuntien kriisiviestintä-
valmius paranee uuden seu-
rakuntien työntekijöille jaet-

tavan kriisiviestintäkortin myö-
tä. Kriisikortin ovat suunnitelleet 
Kirkon tiedotuskeskus ja Espoon 
seurakuntayhtymä ja se julkais-
tiin juuri ennen Kauhajoen kou-
lusurmia.

Luottokortin kokoinen kort-
ti on tarkoitettu jokaiselle kir-
kon työntekijälle tueksi kriisiti-
lanteen varalle. Kortissa on oh-
jeet siitä, kuinka kriisin sattues-
sa toimitaan ja kuinka siitä tiedo-
tetaan. Siinä on myös numerot, 
joista Kirkon tiedotuskeskukseen 
saa yhteyden virka-ajan ulkopuo-
lellakin.

Kriisiviestintäkorttien ensim-
mäinen 20 000 kappaleen erä on 
jo jaettu seurakuntiin. Lisää kort-
teja on tilattu.

Kriisiviestintä 
viestintää erityistilanteessa
– Kriisiviestinnässä on kyse vies-
tinnästä kriisin aiheuttamassa 
erityistilanteessa. Kriisi voi ol-
la esimerkiksi onnettomuus tai 
seurakunnan mainetta horjut-
tava tapaus, kertoo Kirkkopal-

Faktaa

Kirkon tiedotuskeskus vastaa kirkon valtakunnallisesta viestinnäs-

tä. Siihen kuuluu valtakunnallinen tiedotus, Yleisradion hartausoh-

jelmista vastaaminen radiossa ja televisiossa, vastuu kirkon verkko-

portaalista sekä kehittämis- ja koordinointivastuu kirkon muusta 

valtakunnallisesta mediaviestinnästä. Lisäksi yksikön tehtäviin kuu-

luu hiippakunnallisen ja seurakunnallisen viestinnän kehittämisen 

tukeminen. Välitä viestiä! -sivut ovat osoitteessa www.evl.fi/vv.

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien muodostama yhdistys, joka pal-

velee seurakuntia heidän toimialaansa liittyvissä asioissa. Kirkko-

palvelut on kirkon laajin palvelujärjestö. Se on muodostunut Suo-

men seurakuntatoiminnan keskusliitosta ja Suomen kirkon sisälä-

hetysseurasta. Samaan konserniin kuuluu myös Kotimaa-yhtiöt.

Kirkon tiedotuskeskus ja Kirkkopalvelut 
tukevat seurakuntia kriisiviestinnässä

velut ry:n viestintäkoulutukses-
ta vastaava koulutuspäällikkö Sa-
ri Virta.

Kirkkopalvelut ry tekee yh-
teistyötä Kirkon tiedotuskeskuk-
sen kanssa seurakuntien yleisten 
viestintävalmiuksien ja kriisivies-
tinnän parantamiseksi.

– Järjestämme yhdessä sekä 
kaikille seurakuntien työnteki-
jöille avoimia viestintäkoulutuk-
sia että seurakuntakohtaisia, rää-
tälöityjä koulutuksia, kertoo Kir-
kon tiedotuskeskuksessa viestin-
nän suunnittelijana toimiva Tii-
nakaisa Honkasalo. 

Honkasalo vastaa seurakun-
tien viestijöille suunnatun Vä-
litä viestiä! -sivuston sisällöstä. 
Sivustolle on koottu tietoa seu-
rakuntien viestinnästä. Siellä 
on mallina myös seurakunnissa 
käytössä olevaa materiaalia. Krii-
siviestinnälle on sivuilla varattu 
oma osio.

Kirkon tiedotuskeskus tukee 
tiedotuspäällikkö Iiris Kivimä-
en mukaan seurakuntia tiedotus-
avun lisäksi neuvomalla ja ohjaa-
malla. Tarvittaessa seurakuntiin 
mennään paikanpäälle lisäavuk-
si, mutta nykyaikana tiivis yhtey-

denpito riittää useimmiten.
– Koko Kirkon tiedotuskeskuk-

sen tiimi on käytettävissä kriisiti-
lanteissa. Myös verkko-, televisio- 
ja av-toimitus tulevat apuun, Kivi-
mäki kehuu joukkojaan.

Kaikilla ei vielä 
kriisiviestintäsuunnitelmaa
– Suurilla seurakunnilla, joil-
la on omia tiedottajia, kriisivies-
tintä on yleensä kunnossa. Pieni-
kin seurakunta tarvitsee kuiten-
kin oman suunnitelman kriisiti-
lanteen varalle, toteavat sekä Vir-
ta että Honkasalo.

Molempien mielestä seura-
kunnat ja kunnat voisivat teh-
dä yhteistyötä kriisiviestinnän 
suunnittelussa, sillä useimmat 
kriisit koskettavat molempia toi-
mijoita. Olennaista kriisiviestin-
nästä selviämisessä on, että orga-
nisaation muu viestintä on kun-
nossa.

Oulun seurakuntayhtymäl-
lä on ollut kriisiviestintäsuunni-
telma jo vuodesta 2004. Viestin-
täjohtaja Sakari Korven mukaan 
suunnitelmaan on vuosien var-
rella jouduttu tukeutumaan 5–6 
kertaa. Hänen mielestään kriisi-

viestintään siirtymisen kynnys 
tulee pitää matalana, sillä kriisi-
viestinnässä on kyse tehostetusta 
viestinnästä. Usein pelätään tur-
haan, että asiat paisuvat jos niistä 
kerrotaan. Oikeilla tiedoilla asiat 
saavat oikeat mittasuhteet eivätkä 
ala elämään omaa elämäänsä. 

Oulun seurakuntayhtymäs-
sä kriisiviestintäkortista aiotaan 
muokata seurakuntayhtymän 
tarpeisiin sopiva versio. 

Muilla Rauhan Tervehdyk-

sen tilaajaseurakunnilla ei leh-
den saamien tietojen mukaan 
ole kriisiviestintäsuunnitelmia. 
Haukiputaalla ja Kempeleessä 
suunnitelma on vireillä. Kempe-
leessä suunnitelman pohjana aio-
taan käyttää kirkon kriisiviestin-
täkorttia.

SAtu LApiNLAmpi

Poliisin häpäiseminen 
lopetettava

Viestinnän suunnittelija Tiinakaisa Honkasalo kokoaa Välitä viestiä! -sivustolle ajankohtaista tietoa seurakuntien viestinnän tueksi.

Postia
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Limingan kirkkoa ympäröi-
vää puustoa karsitaan tu-
levan vuoden aikana. Puut 
ovat kasvaneet niin tuuheik-

si ja isoiksi, että näköala kirkolle on 
estynyt niin kylän suunnasta kuin 
peltoaukeiden ylikin.

– Seurakuntalaisilta on kuulu-
nut sellaistakin palautetta, että kirk-
ko on kadonnut, kertoo Limingan 
kirkkoherra Ilkka Tornberg.

Ongelma on tiedostettu jo pit-
kään, mutta seurakunta on odot-
tanut kunnan aloittavan lupaa-
mansa kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen Kirkkotien var-
teen. Rakennustyöt alkavat kesäl-
lä 2009 ja samalla seurakunta rai-
vaa puustoa ja rakentaa kirkossa 
kävijöille parkkipaikan. 

Samalla kirkkotie kirkon koh-
dalla siirretään kulkemaan pel-
lolta nykyisen asemakaavan mu-
kaisesti.

Limingan kunnan ympäris-
töarkkitehti Ritva-Liisa Pihla-
ja on tehnyt suunnitelmat puus-
ton karsimiselle ja parkkialueen 
rakentamiselle. Suunnitelmat on 
hyväksytty seurakunnan luotta-
muselimissä.

– Kirkkopuiston puista on 
merkitty ne, jotka varmasti jäävät 
puistoon. Isoja puita jää ja lähtee, 
Tornberg valistaa.

Puut kaadetaan useammassa 
vaiheessa, ensimmäiset lähtevät 
jo lähiviikkoina. Kirkkoherran 
mukaan osa poistettavista puista 

Limingan kirkko palaa katukuvaan
Mika Ko t ka ran t a

E l s i  H u t t u n e n

Suuret puut pimittävät kirkon Limingan katukuvasta. Kirkon näkee kokonaan vain kirkolle vievän tien suulta.  

on todettu myös turvallisuusris-
kiksi.

– Me Limingassa rakastamme 
puita, sillä kaukana ei ole sekään 
aika, kun täällä entisessä meren-
pohjassa kasvoi vain pensaita ja 

vesakkoa, mutta rajansa kaikella.
Kaadettavista puista ainakin 

haavat pääsevät kirkon ja rau-
tatien väliin siirretyn Limingan 
viikateniittokisojen ladon katto-
laudoiksi. 

Kirkkopuiston harvennukses-
ta ei saada varsinaisesti myytävää 
puustoa, mutta ne hyödynnetään 
polttopuuna.

– Osa puista voidaan käyttää 
myös lämmitykseen. Seurakunta 

on tehnyt päätöksen siirtymisestä 
öljykeskuslämmityksestä turvetta 
ja haketta käyttävään kaukoläm-
pöön, Tornberg kertoo. 

ELSi HuttuNEN

Oulun kolmipäiväisillä Lähetys-
juhlilla kesäkuussa vieraili noin 
13 500 ihmistä. Näin kertoo Kävi-
jäprofiili-tutkimus, jonka toteutti 
Juha Kauppinen Consulting Oy.

Yhtä aikaa tilaisuuksissa ja hen-
gailemassa lauantaina iltapäivällä 
oli enimmillään 2 850 ihmistä.

Kolmasosa vierailijoista oli 
Oulusta ja sen naapureista. Vajaa 
kolmannes tuli Jyväskylän poh-
joispuolelta. Reilu kolmannes tu-
li Etelä-Suomesta. Lähetysjuhlat 
näyttävät tutkimuksen mukaan 
olevan enemmän alueellinen 
kuin valtakunnallinen juhla.

Pääosa kävijöistä ei ollut lähe-
tysväkeä, tai Lähetysseuran väkeä.

Jokaisena päivänä kävi eri vä-
ki: perjantaina tultiin lähiseudul-
ta, lauantaina vierailivat perintei-
set kävijät ja sunnuntaina vierai-
lijat tulivat lähiseudulta sekä ni-

Lähetysjuhlilla vieraili
13 500 kävijää

mikkoseurakunnista.
Kahtena päivänä juhlilla ollei-

ta oli 25 prosenttia, koko juhlien 
ajan vierailleita 35 prosenttia.

Perjantaina ja lauantaina naisia 
oli 75–80 prosenttia. Lasten juh-
lissa tyttöjä oli yli 75 prosenttia. 
Pääosa kävijöistä oli yli 60-vuo-

tiaita. Neljäsosa oli nuoria aikui-
sia. Nuortenjuhla ei kuitenkaan 
tavoittanut nuoria. Samoin kä-
vi Hyvinkäällä vuotta aikaisem-
min.

pEKKA HELiN

Sunnuntaina 5.10. vietetään Ou-
lun Pipliaseuran 190-vuotis-
juhlaa. Juhlamessu on tuomio-
kirkossa kello 10. Saarnan pitää 
Suomen Pipliaseuran pääsihteeri 
Markku Kotila, joka on paikalla 
myös messun jälkeen tarjottavil-
la kirkkokahveilla keskustan seu-
rakuntatalossa. Kahvien lomassa 
katsauksen yhdistyksen 190-vuo-
tiseen historiaan luotaa rovasti 
Veikko Kärnä. 

Kotila vierailee päivän aikana 
myös Haukiputaalla ja Kiimin-
gissä raamattulähetyksen mer-
keissä. Kellon seurakuntatalos-
sa on messu kello 13 ja sen jäl-
keen kirkkokahvit ja lähetystuo-
kio. Kiimingissä on sanan ja ru-
kouksen ilta Jäälin seurakuntata-
lossa kello 18. 

Suomen Pipliaseura on Yhty-

neiden Raamattuseurojen jäsen. 
Pipliaseurat jakavat vuosittain 
noin 25 miljoonaa Raamattua ja 
13 miljoonaa Uutta testamenttia. 
Lisäksi jaetaan noin 25 miljoonaa 
Raamatun kirjaa ja satoja miljoo-
nia raamattulehtisiä. Useimmis-
sa maissa Raamattuja joko myy-
dään tuetulla hinnalla tai anne-
taan ilmaiseksi.

Maailmassa on arviolta 7 000 
kieltä. Vuoden 2007 loppuun 
mennessä vähintään yksi koko-
nainen raamatunkirja oli kään-
netty 2 454 kielelle. Tällä hetkel-
lä Uusi tai Vanha testamentti on 
saatavissa 1 168 kielellä ja koko 
Raamattu 438 kielellä. Luku kat-
taa noin kuusi prosenttia maail-
man kielistä. 

HELENA YLimAuLA

Oulun Pipliaseura 
täyttää 190 vuotta
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Maata  kiertelemässä

Harppumusiikki 
soi irlantilaisella 
hartaudella
Kolmatta kertaa järjestettä-
vä Irish Music Festival tarjoaa 
Oulussa 2.–5. lokakuuta tans-
sia, runoutta, tarinankerron-
taa, nukketeatteria ja irlanti-
laista musiikkia.

Festivaaleilla päästään 
nauttimaan myös harpun 
äänistä. Harpunsoittaja Li-
ly Neill aloitti uransa nuore-
na, jo 14-vuotiaana hän esiin-
tyi  entiselle USA:n presiden-
tille Bill Clintonille. Neill on 
esiintynyt useasti myös The 
Chieftains -yhtyeen vieraana.

Lily Neill konsertoi torstai-
na 2. lokakuuta Oulussa Kult-
tuuritalo Valveella alkaen kel-
lo 19. Liput 6 ja 8 euroa. 

Metalli jyrisee 
Radio Deissä
Radio Dei aloittaa Paja-ohjel-
man, joka soittaa viikoittain 
kotimaista ja ulkomaista kris-
tillistä metallimusiikkia.

Paja aloittaa keskiviikko-
na 1. lokakuuta kello 24–01. 
Musiikin lisäksi ohjelmassa 
on myös haastatteluja, artis-
tien esittelyjä ja ajankohtaista 
puhetta kristillisestä metalli-
genrestä.

Ensimmäisessä ohjelmassa 
metallipastori Haka Kekäläi-
nen puhuu metallista, Jeesuk-
sesta ja saatanasta. Tärkeinä 
teemoina ensimmäisessä jak-
sossa ovat myös nuorten mie-
lenterveys ja kouluammuske-
lutapaukset. 

Ve r o n ika L u kas ova

Oulun seurakuntayhtymä kar-
toitti viime viikolla pidetyillä 
Eteenpäin – nuorten työelämä- ja 
koulutusmessuilla nuorilta mes-
suvierailta, mikä heidän mieles-
tään on kirkossa tärkeintä.

Vaihtoehtoina olivat kirkot ja 
hautausmaat, perinne, Jumala tai 
ihmisten auttaminen.

Vastauksia tuli 1 728, ja yli kol-
masosa (38,2 prosenttia) piti tär-
keimpänä ihmisten auttamista. 

Jumalan nosti tärkeimmäksi liki 
viidennes (24,6 prosenttia). Pe-
rinteen nosti korkeimmalle rei-
lut 11 prosenttia. Kirkot ja hau-
tausmaat  saivat kannatusta vain 
viiden prosentin verran.

Vastaajien kesken arvottiin 
mp3-soitin ja kaksi cd-levyä. 
Mp3-soittimen voitti Jenna Kuu-
sela, cd-levyt menivät Laura Paa-
maselle ja Liisa Karvoselle. Pal-
kinnot on lähetetty voittajille.

Nuoret: 
Kirkon tärkein tehtävä on
ihmisten auttaminen

Kauhajoen koulusurmat säh-
köistivät oppilaitostyötä teke-
vien työpäivät viime viikol-

la. Varsinkin ammatillisissa oppi-
laitoksissa on samaistuttu vahvasti 
neljänsadan kilometrin päässä ta-
pahtuneeseen tragediaan.

Oulun seurakuntayhtymän op-
pilaitostyön tiimi osallistui loppu-
viikolla oppilaitoksissa pidettyi-
hin muistohetkiin. Kriisiryhmien 
jäseninä he myös osallistuivat ak-
tiivisen toiminnan suunnitteluun 
oppilaitosyhteisöissä. Keskustelu-
apua on tarvittu tavallista arki-
viikkoa enemmän.

Oppilaitospastori Katariina 
Pitkänen kertoo, että keskuste-
lukumppania ovat tarvinneet se-
kä opettajat että opiskelijat. 

– Selittämätön väkivalta on 
pelottavaa. Ei ole mikään ihme, 
että kysellään, olisiko tämä vä-
kivalta voinut kohdata meidät ja 
meidän kouluyhteisömme. Näen-
näisesti Kauhajoki on kaukana, 
mutta Suomi on pieni maa. Sur-
mansa saaneilla ja samassa oppi-
laitoksessa opiskelevilla tai työs-
kentelevillä on ystäviä, sukulaisia 
ja tuttavia yhtä hyvin siellä kuin 
täälläkin.

– Tällainen tapahtuma nostaa 
esiin aikaisemmat kriisit omas-
sa ja yhteisöjen elämässä, Pitkä-
nen pohtii. 

töitä 
kellon ympäri
Oppilaitospastori Virpi Sillan-
pää-Posio kuvailee tunnelmia 
tragediaa seuranneena päivänä 
hiljaisiksi ja epätodellisiksi. 

– Olin itse heti aamusta saak-
ka Kontinkankaan yksikössä eli 
sosiaali- ja terveysalan oppilai-
toksessa. Päivystin koulun pyyn-
nöstä päivän koululla ja keskus-
telin ihmisten kanssa. Illalla olin 
pitämässä gospel-kahvilaa Välk-
kylässä. Siellä oli sellainen olo, 
että kaikki halusivat mahtua sa-

Oppilaitoksissa surtiin yhdessä

maan huoneeseen. Oli hyvä olla 
lähekkäin. 

Yliopisto-opiskelijoiden kes-
kuudessa tragedia on jäänyt vä-
hemmälle. 

– Minulle tuli yksi puhelin-
soitto, jonka sisältö liittyi hen-
kilön omaan elämään eikä Kau-
hajoen tragediasta suoranaisesti 
puhuttu, mutta saattoihan se olla 
laukaisevana tekijänä, kertoo yli-
opistopastori Ari Savuoja. 

– Laitoin tiedekuntien opin-
toasianpäälliköille varalta oh-
jeistuksen välitettäväksi eteen-
päin opettajille tapahtuman kä-
sittelyyn opiskelijoiden kanssa. 
Sitä en tiedä, kuinka moni opet-
taja käsitteli asiaa.

Herkkyyttä 
reagointiin
Krisiin keskellä oppilaitoksissa 
tarvitaan kaikki tarjolla olevat 
voimavarat toipumiseen. 

Pelon lisääntyminen voi olla 

totta, mutta se ei ole koko totuus.
– Ei peläten jaksa mennä 

eteenpäin, tulevaisuuden ja toi-
von näkökulmat häviävät pe-
lossa. Varmasti kouluissa ollaan 
näiden koulusurmien jälkeen tie-

E l s i  H u t t u n e n

Liisa Tuoviseen 
kohdistetut 
kantelut nurin
Espoon hiippakunnan tuo-
miokapituli on hylännyt kaik-
ki yhdeksän rovasti Liisa Tuo-
vista vastaan tehtyä kantelua. 

Tuomiokapitulin mukaan 
Tuovinen on toiminut kirkon 
päätösten mukaisesti ja to-
teuttanut papin pastoraalista 
tehtävää rukoilemalla ja siu-
naamalla parisuhteen rekiste-
röinyttä paria. 

Kirkkojärjestyksen mu-
kaan jokaisella on oikeus sie-
lunhoitoon ja rukoukseen. 

Tuovinen toimitti kesäl-
lä rukoushetken samaa suku-
puolta olevien nuorten puo-
lesta Espoossa. 

Taivaan portit aukenevat Amerikassa
Yhä useampi amerikkalainen 
uskoo, että taivas ei ole niin ko-
vin suljettu paikka. Yhdysvalta-
laisen Baylorin yliopiston teet-
tämän tutkimuksen mukaan 54 
prosenttia aikuisista amerikka-
laisista uskoo, että ainakin puo-
let hänen maanmiehistään pää-
see taivaaseen. 

29 prosenttia tutkituista ker-
toi, ettei heillä ole mitään käsitys-
tä maanmiestensä osasta kuole-
man jälkeen. Jotkut taas ajatteli-
vat, että jopa yli puolet ei-uskon-
nollisista ihmisistä onnistuu pää-
semään paratiisiin.

Tutkimustulokset poikkeavat 
huomattavasti aikaisemmista, 
sanoo Baylorin  yliopiston johta-

ja Rodney Stark.
– Uskon, että tulos johtuu ko-

kemuksesta kulttuurien moni-
naisuudesta. Kun tällaisia tutki-
muksia tehtiin 1960-luvulla, ne 
osoittivat vahvasti, että uskomus, 
jonka mukaan vain kristityt pää-
sevät taivaaseen, oli paljon vah-
vempi.

Tutkituista 72 prosenttia us-
koi, että puolet kristityistä ote-
taan Jumalan valtakuntaan. Juu-
talaisista sinne pääsisi 46, budd-
halaisista 37 ja muslimeista 34 
prosenttia.

– Tämä osoittaa uskonnollisen 
suvaitsevaisuuden todellisen ta-
son. Kymmenen vuoden kuluttua 
suvaitsevaisuus on vieläkin pi-

demmällä, Stark arvelee.
Tutkimus kertoo, että Yhdys-

valtojen uskonnollisuudessa on 
piirteitä, jotka haastavat yleiset 
käsitykset ja osoittaa amerikka-
laisten avoimuuden maanmies-
tensä uskonnoille.

Yli puolet 
uskoo enkeleihin
Toinen esimerkki uskonnon 
muuttuvasta kuvasta Yhdysval-
loissa ovat uskonnolliset ja mys-
tiset kokemukset. Baylorin ylipis-
ton uskontotutkimusten johtaja 
Christopher Bader oli yllättynyt 
huomatessaan, että 55 prosenttia 
tutkituista ilmoitti, että heitä oli 
suojellut enkeli.

Tutkijat eivät tiedä, olivatko 
ihmiset todella uskoneet näh-
neensä suojelusenkelin vai olivat-
ko he vain selvinneet jostain on-
nettomuudesta. Silti tutkijat oli-
vat hämmästyneitä kokemusten 
määrästä.

– Kuulimme tarinoita evan-
kelikaalisilta, mustilta, protes-
tanteilta, sanoo Bader.

Tarinoita kertoivat nekin, jot-
ka kertoivat olevansa uskonnot-
tomia, mutta silti hengellisiä.

Baylorin yliopiston tutkimus 
perustuu 1 648 aikuisen amerik-
kalaisen haastatteluun. Tutkimus 
tehtiin syksyllä 2007.

rELigioN NEwS SErvicE

toisempia haavoittuvaisuudesta. 
Varmasti ollaan myös herkempiä 
reagoimaan siihen, mikä tuntuu 
pelottavalta, Katariina Pitkänen 
uskoo.

ELSi HuttuNEN
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

FineCare Oy
Kotisairaanhoito- ja 

hoivapalvelu
tarjoaa yksilöllistä hoivaa ja 

huolenpitoa sekä lääkkeiden jakoa 
ja näytteiden ottoa 

sairaanhoitajien ammattitaidolla.
FineCare Oy

toiminnanjohtaja/sairaanhoitaja
Eveliina Korkiakoski.

P. 040 751 7966
fi necare@fi necare.fi , www.fi necare.fi 

  ilmoitusmarkkinointi

Hyvä kuntavaaliehdokas
Ilmoitustilaa vaalimainontaan
luotettavasta mediasta!

Vaalialennus 25 %
1/1-sivu ja 1/2-sivu 30 %

Kysy lisää:
Minna Zilliacus 020 754 2361

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveysimpulssissa
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilaa vastapäätä). Varaa aika
puhelimitse Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Lukunurkka
Bussilukemista parhaimmillaan
”Leppoisia ja ajatuksia herättäviä tarinoita”, 
totesi ystäväni kuultuaan, että aion kirjoittaa 
Mikko Salmen kirjasta Päivän Salmi. Osa teks-
teistä oli hänelle tuttuja, sillä hän oli lukenut 
Salmen Radio Deissä pitämiä samannimisiä 
radiopakinoita Internetistä.  

Liekö ollut jonkinlaista johdatusta, et-
tä kaksi viikkoa sitten julkaistun kirjan esi-
puheessa Salmi muistelee viime syksyä. Joke-
lan tapauksen aikaan hän oli radiostudiossa 
ja joutui tilanteen surullisuuden vuoksi pitä-
mään myös maailman ensimmäistä radioret-
riittiä – niin hiljaiseksi tilanne veti. Nyt ollaan 
taas samoissa tunnelmissa.

Kirja sisältää pohdintoja uskosta, elämäs-
tä, kirkosta, yhteiskunnasta ja kirkkovuodes-
ta. Sävy ei ole synkeä, vaikka tekstit hiljen-
tävätkin välillä. Lyhyisiin teksteihin on hyvä 
paneutua luppoajalla, vaikkapa bussimatkal-
la, jossa niitä ehtii ahmia useita. Tyrskähdyk-
siäkin ne kirvoittavat. 

Mikko Salmi: 
Päivän Salmi
Kustannus Oy Arkki, 
2008
128 sivua

Muun muassa Lego-Jeesus, kirkon rasvaimu, 
Linnan juhlien analyysi Elisa-miehineen, Pelas-
tava joulukranssi ja Hervannan siili saavat seli-
tyksensä kirjassa. 

Nykyisin Salmi vaikuttaa Karjasillan seura-
kunnassa, mutta kirjassa hän avautuu myös siitä, 
miltä tuntui kun töitä ei tuntunut löytyvän. Sille 
pitää nostaa hattua.

ELSi HuttuNEN

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti

Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita
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A r to  A la t a lo

– Pudasjärvi on outo paikka, niin 
hyvin meidän toimintamme on 
otettu siellä vastaan! naurahtaa 
Sointu Veivo.

Veivo on Pudasjärvellä toimi-
van mielenterveysyhdistys Kajas-
tus ry:n hankevastaava. 

Vuonna 1994 perustetun yh-
distyksen tavoitteena on mielen-
terveyskuntoutujien ja heidän lä-
heistensä auttaminen ja mielen-
terveysongelmia koskevien en-
nakkokäsitysten muuttaminen. 
Yhdistyksen toiminta perustuu 
pitkälti vapaaehtoistyöhön.

– Jäseniä on tällä hetkellä jo 
204, mikä on paljon. Uusia jäse-
niä on hommattu markkinoilla-
kin. Yhdistys on avoin niin ter-
veille kuin sairaille, kertoo itse-
kin pitkän aikaa kannattajajäse-
nenä ollut Veivo. 

Yhdistyksen työntekijänä hän 
on ollut viime vuodesta alkaen. 
Hankevastaavan tausta on yhtä 
värikäs kuin yhdistyksen jäsen-
ten kirjo. Ennen valmistumis-
taan sosionomiksi Veivo on työs-
kennellyt opettajana ja nuoriso-
sihteerinä. Työssä elämänkoke-
muksesta on hyötyä. 

– Pitää malttaa puhua, kirjoit-
taa ja tiedottaa. Mutta olen minä 
auttanut välillisesti sängyn osta-
misessakin, hän kuvailee naura-
en ja kädet viuhtoen.

Yhdistys on saanut rahoituk-
sen tämän vuoden loppuun Ver-
taiset-hankkeelle, jolla pyritään 
tarjoamaan tukemisen malli yh-
teiskuntaan palaamiselle. 

– Vertaishankkeet kehittä-

Kajastus 
luo valoa tulevaan

vät toimintaa, joka jää elämään. 
Hankkeelle on anottu jatkoa, 
mutta päätöstä ei ole vielä saatu.

Kyläläisiä 
kaivataan mukaan
Kajastus haluaa esitteensä mu-
kaan ”tuoda julkiseen keskuste-
luun jokaisen meidän mielenter-
veyden hoitamisen ja vaalimisen 
tärkeyden”. Työllä halutaan aut-
taa murtamaan ennakkoluulo-
ja ja vääriä käsityksiä. Mielenter-
veysongelmat eivät tartu, mutta 
turvassa niiltä ei ole kukaan.

– Terveethän ne sairastuu, Vei-
vo kiteyttää osuvasti siteeraten 
erästä yhdistyksen aktiivia.

Yhdistyksen toimintaan ovat 
tervetulleita kuntoutujat, omai-
set tai muuten asian itselleen lä-
heiseksi kokevat. Veivo valittelee 
näkymien vapaaehtoistyön suh-
teen olevan pessimistiset. 

– Nykyihmiset eivät uskalla 
sitoutua mukaan. Kaikki toimii 
projektiperiaatteella.

Pinta-alaltaan laajalla Pudas-
järvellä toimintaa on laajennet-
tava myös kyliin.

– Kyläläisiä kannustetaan mu-
kaan, yksi voisi kävelyttää ja toi-
nen pitää vaikka keppijumppaa, 
kukin taitojensa ja vahvuuksien-
sa mukaan. Hullun papereita ei 
ovella kysellä, vaan mukaan ovat 
tervetulleita kaikki, Veivo pai-
nottaa.

Keväällä yhdistys piti perus-
koulusta lähteville yhdeksäs-
luokkalaisille infoja mielenter-
veyshäiriöistä. Oppilaille tehtiin 

myös kysely, jonka tuloksia tul-
laan esittelemään syksyn van-
hempainilloissa. 

Kyselyssä kartoitettiin oppi-
laiden käsityksiä mielenterveys-
sairauksista, omia ja läheisten ko-
kemuksia niihin liittyen ja sitä, 
tietävätkö he, mistä apua saa.

Nuorten mielenterveysongel-
miin herätään toivottavasti jat-
kossa entistä herkemmin. Veivo 
antaa kiitosta kouluissa tehtäväl-
le työlle.

– Koulukuraattorit ovat lyö-
neet itsensä läpi. He kuulevat en-
nen opettajia, vanhempia ja ka-
vereitakin ongelmista. Oppilaat 
ovat toivoneet myös lisää keskus-
telua tunneille. 

Samalla hän vielä muistuttaa 
ahdistusta tuntevia ottamaan 
rohkeasti yhteyttä.

– Me tiedämme, mistä apua 
saadaan, mutta pitää uskaltaa 
tulla kysymään.

ELSi HuttuNEN

Kajastus ry:n toimintaan voi tu-
tustua osoitteessa www.pudasjar-
vi.fi/yhteisot/kajastus.

Sointu Veivoon voi ottaa yhteyttä 
soittamalla 0440 939646 tai 040 
8266427 ja lähettämällä postia 
osoitteeseen yhdistys@pudasjar-
velainen.com.

Sointu Veivo muistuttaa, että Kajastuksen vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan voi osallistua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka kokee omien voimavarojensa 
riittävän ja tuntee halua auttaa toisia.

Pudasjärven 
9.-luokkalaisten 
näkemyksiä 
mielenterveydestä

Käsityksiä 
mielenterveydestä/
-sairaudesta:

”Miettii, onko terve mielel-
tään.”
”Mielenterveys on sitä, että on 
hyvä olla itsensä kanssa ja hy-
väksyy itsensä.”
”Mielenterveys on henkistä 
tasapainoa.”
”Ne on hulluja.”
”Pääkopassa ei ole kaikki koh-
dallaan.”

Omia kokemuksia 
mielenterveysongelmista:

”Olen tuntenut sosiaalisia on-
gelmia joskus.”
”Kova jännitys päällä etenkin 
nuorempana.”
”Pelottaa avata suu väkijou-
kossa.”
”Koulukiusaaminen aiheut-
ti pelkoja, jännitystä ja paina-
jaisunia.”

Kokemuksia 
läheisen sairaudesta:

”Perheenjäsenellä työuupu-
musta, kaverilla masennusta, 
itsellä stressiä.”
”Tunsin masentuneen mum-
mun, jolle elämä ei enää mais-
tunut.”
”Tutullani on tullut liiallisesta 
tv:n katselusta vainoharhaisia 
ongelmia, harhaluuloja ja ou-
toja tempauksia.”
”Tutulla on paniikkihäiriö.”

Mistä saa apua ja opastusta, 
jos joku sairastuu?

”Mielenterveystoimistosta.”
”Kouluterveydenhoitajalta.”
”Kuraattorilta!!!”
”Netistä ja mediasta.”
”Vanhemmilta.”
”Kajastuksesta.”

Hullun papereita ei ovella 
kysellä, vaan mukaan ovat 
tervetulleita kaikki.

SoiNtu vEivo

Kajastuksen aktiivit keräsivät rahaa toukokuussa myyjäisillä. Kuvassa Kristiina Korhonen, Maarit Särkelä ja Lea Luukaslammi.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 5.10. klo 10 jumalanpalvelus Karjasil-
lan kirkosta, toimittaa Mikko Salmi, avus-
tavat Liisa Karkulehto, Asta Leinonen ja 
Henrik Ketola, kanttorina Juha Soranta. 
Amk:n Cadenza-kuoro.
Su 5.10. klo 11.25 Mikkelinpäivän radio-
pyhäkoulussa lastenohjaaja Kirsi Isola pu-
huu enkeleistä.

Radiotiedot
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 8.10. klo 15.40 Naisen allakka. Rehtori Tuu-
la Tervonen kolumnoi.
To 9.10. klo 15.40 Kasvun paikka, aiheena 
Omaishoitajuus. Ulla Rimpistä haastattelee 
Marja Blomster.

radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 5.10. klo 9.45 Mikkelinpäivän radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Isola puhuu enkeleis-
tä.
Su 5.10. klo 10 messu.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edelli-
sen maanantain Etappi-ohjelma, toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta.
6.10. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimitaa Mar-
kus Päivärinta Kalajoelta.

j A K E L u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Muut seurakunnat

TILAISUUTEMME
To 2.10. klo 19.00 NAISTENILTA

Rukoushuoneella 
Su 5.10. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Ke 8.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.� 

Pe 3.10. klo 19 LIFT – ilta. Su 5.10. klo 11 
Ehtoollisjuhla, Hannu Orava, Srk-kuoro, (perhe-
lounas). Ke 8.10. klo 19 Opetus-sarja armolah-
joista alkaa. Kielillä puhuminen, Jari Mykkänen. 
To 9.10. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
ja Esirukouksen Ilta
La 4.10. vieraana Olavi Mäkelä

TERVETULOA!

Su 5.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, Ma 6.10. klo 13.00 
Kotiliitto ja klo 18.00 Veljesliitto, Ti 7.10. klo 18.00 Yhteiskristillinen 
rukouskokous. Tervetuloa!

To 2.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, todis-
tuksia, God’s Bell, aihe: Miten voin voittaa masen-
nuksen. Pe 3.10. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 5.10.

klo 11 Ehtoollisjuhla, Pekka Tuominen, Risto Wotschke. Ti 7.10. klo 13 Päiväpiiri,
klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Miten voin vastustaa pahan. Ke 8.10. klo 13 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. To 9.10. klo 19 Rukousilta. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Yhdistykset

Herännäis-siioninvirsiseuroja: Su 5.10. klo15 Karjasillan kirkko. Su 5.10. 
klo 18.30 Oulunsalon vanha pappila, Pappilantie 28, Oulunsalo.

Su 5.10. klo 16.30 Pyhäkoulu.
Klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 8.10. klo 18 Lähetyspiiri. 
Tervetuloa!

Tänään Opiskelija/ Nuoret ai-
kuiset ilta klo 19. Su 5.10. Perhe-
pyhäkoulu klo 13 ja seurat 
klo 15 Ari-Pekka Metso, Jorma 
Räisänen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Osta Samuli Edelmann Virsiä 2 CD sekä Virsiä DVD täältä

www.samuliedelmann.net

Myydään

Paikkoja avoinna

Tyrnävän seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
1.1.2009 alkaen

Viran kelpoisuusehto on piispainkokouksen hyväksymä diako-
nian virkatutkinto. Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 502 
mukainen. Virka on uusi ja sen painopistealueena on perhe- ja 
vapaaehtoistyön kehittäminen. Virkaa täytettäessä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu rikosrekisteriote.

Tiedusteluihin vastaavat diakoni Riitta Pesonen 044 7372 630 
tai khra Leila Ikonen 044 7372 611.

Hakemukset 24.10.2008 klo 12 mennessä: Tyrnävän seurakun-
ta, kirkkoherranvirasto, Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Kirkkoneuvosto

Haukiputaan seurakunnassa on haettavana kirkkoherranviraston

toimiStoNHoitAjAN virKA
30.10.2008 klo 16.00 mennessä

Haukipudas on vireä noin 16000 jäsenen kasvuseurakunta lähellä Oulua. Haukipu-
taalla on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.

Kelpoisuusehtona toimistonhoitajan virkaan on vähintään opistotason tutkinto tai 
pitkäaikainen alan työkokemus sekä riittävä ammatillinen koulutus. Viran ja tehtä-
vien hoidossa katsotaan eduksi vankka atk-osaaminen. Toimistonhoitaja on seu-
rakunnan arkistovastaava. Muut tehtävät määritellään kirkkoherranviraston johto-
säännössä. 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta joustavaa asennetta, yh-
teistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen. Virka tulee vastaanottaa 
1.3.2009 alkaen. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyt-
tävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Tiedusteluihin vastaavat toimistonhoitaja Helena Ukkola puh. (08) 547 1185 ja 
kirkkoherra Jaakko Kaltakari puh. 04 5657 7755.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset lähetetään os. Haukiputaan seurakunta, 
PL 5, 90831 Haukipudas

Kirkkoneuvosto

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

www.oulunseurakunnat.fi

Tuiran seurakunnassa on haettavana laajaa  
yliopistotutkintoa edellyttävä 

KANTTORIN VIRKA
Lisätietoja antaa kanttori, tiimivastaava Lauri-Kalle Kallunki,  
p. 040 845 7309.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakun-
tayhtymän kotisivuilla osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi >  
nyt > avoimet työpaikat.

Hakemukset lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille 
27.10.2008 klo 16 mennessä osoitteeseen Ojakatu 1, PL 85, 90101 
Oulu. Hakuohjeet löytyvät myös osoitteesta www.oulunhiippa-
kunta.evl.fi. Valinnan suorittaa Tuiran seurakuntaneuvosto.

Kempeleen seurakunta & Rukousystävät ry
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Parantava rukous
Rukousilta 
Kempeleen kirkossa 
tiistaina 7.10. klo 18.30

Tapahtumat

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Suojassa
Viime päivinä on monissa suomalaisissa kodeissa puhuttu välittämisestä ja pohdittu 
elämän arvaamattomuutta. Monet vanhemmat ovat joutuneet vastaamaan lasten vai-
keisiin kysymyksiin. Samalla on jouduttu miettimään miten käsitellä raskaita asioita 
niin, että pelko ei saisi liiaksi tilaa. Pimeydenkin keskellä on uskallettava sytyttää toi-
von kynttilä. 

Joudumme hyväksymään, että elämään kuuluu pelko ja epävarmuus. Näin on aina 
ollut. Vaikka etsimme ja kaipaamme rauhaa ja turvallisuutta, emme voi ummistaa sil-
miämme todellisuudelta, joka näyttää välillä meille pimeyden ja rakkaudettomuuden 
puolen. 

Vaikka valoa ei näkyisi ympäriltä, ihmisen ei tarvitse pimeimmänkään ajan keskellä 
olla yksin. Kuten monille tutussa ja rakkaassa laulussa todetaan: ”Maan korvessa kul-
kevi lapsosen tie, hänt ihana enkeli kotihin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan 
ihana enkeli vieressä käy.” Emme ole pimeimmässäkään hetkessä yksin.

Enkeli kulkee vierellä, mutta enkelikin voi haavoittua. Mikkelinpäivän alla on mie-
lessäni ollut tänä vuonna erityisen vahvasti vanhan kotikirkkoni, Tampereen tuomio-
kirkon, fresko Haavoittunut enkeli. Hugo Simberg on maalannut enkelin freskoon 
verijäljen. Elämän rujous ja haavoittuvuus on ihmisen osa, mutta se koskee yhtä lailla 
myös enkeliä. 

Myös Jeesukselle kärsimys oli totta omassa elämässään. Hänkin koki pimeyden ja 
tuskan, mutta sielläkin häntä kannettiin. Mekin saamme luottaa siihen, että meidän ei 
tarvitse olla yksin. Enkeli voi löytyä lähimmäisen hahmossa. Pelkojen ja epävarmuuden 
keskellä on Jumala läsnä. Hänen ymmärrykseltämme salatussa läsnäolossa on ihmi-
sen toivo, joka kantaa kaikkein raskaimpien aikojen ja elämän korpitaipaleiden yli. Sen 
varassa saamme suunnata katseemme huomiseen. 

oLLi-pEKKA SiLfvErHutH
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja ja merimiespastori

Mikkelinpäivää kutsutaan nykyään myös Enkelien sunnuntaiksi. Päivän aihe 
kuvaa enkeleitä, sitähän ”Jumalan sanansaattajat” ovat. Evankeliumikirjassa 
sanotaan heistä: ”Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ih-

mistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.” Aiemmin pyhä on 
ollut teemallisesti ”lasten ja enkelien päivä”, josta muistumana enkelien sunnuntaina 
vietetään maassamme perhekirkkoja monissa seurakunnissa. 

Mikkelinpäivää on vietetty 400-luvulta lähtien. Päivän varsinaiset juuret ulottuvat 
ylienkeli Mikaelin juhlintaan. Ilmestyskirjassa puhutaan dramaattisesta tapahtumas-
ta, jossa taivaassa syttyneessä sodassa ”ylienkeli Mikael ja hänen enkelinsä käyvät so-
taan lohikäärmettä vastaan”. Tästä syntyi Ilmestyskirjan mukaan Paholainen eli Saata-
na, kun lohikäärme syöstiin taivaasta alas (Ilm. 12). Tämän jälkeen taivaassa lauletaan 
riemuvirsi Syyttäjän alas syöksemisen kunniaksi. Maata ja maan asukkaita sen sijaan 
säälitellään, tosin toivo elää: ”Mutta voi maata ja merta – Saatana on laskeutunut teidän 
luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt.” Näin Ilmestys-
kirja antaa kuvan Paholaisen rajoitetusta vallasta puuttua luomakunnan asioihin. Ju-
malan voitto on lopullinen ja se tekee lopun pahuuden vallasta.

Mikkelinpäivän evankeliumiteksti on vielä leimallisemmin lasten esikuvallisuutta 
korostava kuin enkeleiden merkitystä alleviivaava. Enkelit mainitaan vain lopussa si-
vulauseentyyppisesti.

Kysymyksessä on opetuslasten kiistely suuruudesta. Jeesuksen vastaus kiistakysymyk-
seen on yllättävä: ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivaan 
valtakuntaan.” Kunnon juutalainen tiesi paikkansa ja arvonsa seurakunnassa, joka oli 
hyvin hierarkkinen. Siksi puhe oli vallankumouksellinen ja uusi. Lopuksi viitataan suo-
jelusenkeleihin: ”Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaalli-
sen Isäni kasvoja.” Näin lapsen arvo korostuu.

pEKKA tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 103: 19–22
Ensimmäinen lukukappale  
2.Moos. 23: 20–23
Toinen lukukappale  
Hepr. 1: 14–2: 4  tai Ilm. 5: 11–12
Evankeliumi Matt. 18: 1–6 (7–9) 10

Rakas taivaallinen Isämme.

Kiitos valtakuntasi ihmeellisistä lahjoista.

Kiitos, että lähetät tiellemme enkeleitä,

jotka varjelevat ja johdattavat meitä.

Auta meitä muistamaan,

että enkelit tulevat joskus luoksemme

ihmisen hahmossa.

Opeta meitä kunnioittamaan

kaikkia ihmisiä

ja osoittamaan kodeissamme

rakkautta ja vieraanvaraisuutta.

Kuule meitä Jeesuksen tähden.

w w w.sxc . hu /  A l b e r to  R ami r ez
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Suomalaiset kotitaloudet 
ovat vauraampia kuin kos-
kaan ennen, kertoo Sta-
kesin Suomalaisten hyvin-

vointi 2008 -selvitys. Monilla ih-
misillä rahaa on enemmän kuin 
he tarvitsevat, sitä jää kuukausit-
tain säästöön. 

Samaan aikaan kun keskimää-
räinen tulotaso nousee ja pörssi-
kurssit  kohoavat, tulee vastaan 
kehityksen toinen puoli: tehtaita 
lakkautetaan kvartaalitalouden 
nimissä, työssä olevien työmäärä 
lisääntyy jatkuvasti ja edelleen-
kin työttömistä suurin osa halu-
aisi töihin, mutta työ ja sen teki-
jät eivät kohtaa.

Stakesin tutkimusprofessoria 
Marjatta Bardya nykyinen kehi-
tys huolestuttaa. Hän kertoo Eas-
terlinin paradoksista, jonka mu-
kaan vauraus lisää ihmisten hy-
vinvointia vain tiettyy pisteeseen 
saakka, sen jälkeen hyvinvointi ei 
enää lisäänny. Bardy pelkää, että 
ihmisten työmäärä, jolla tulojen 
lisääntyminen varmistetaan, on-
kin todellisuudessa pois heidän 
hyvinvoinnistaan. 

– Meidän vaurautemme voi 
heikentää perheidemme ja ystä-
vyyssuhteidemme hyvinvointia 
viemällä meiltä aikaa, jonka voi-
simme viettää tärkeiden ihmisten 

parissa. Aikuisilla ei ole aikaa ol-
la lastensa kanssa, mutta kukkaro 
on paksumpi kuin koskaan, hän 
pohtii.

Vaikka talouskehitys on tä-
hän saakka ollut suotuisaa, voi 
talousennusteista ja tehtaiden 
lakkauttamispäätöksistä päätellä 
ainakin väliaikaisen muutoksen 
olevan tulollaan. Taloustilanteen 
kiristyminen kiristää väistämättä 
ihmisten mieliä ja heikentää hy-
vinvointia. Hyvinvoinnin laskul-
la voi olla pitkäaikaiset vaikutuk-
set yhteiskuntaan, ellei tilantee-
seen varauduta ennalta riittävin 
tukitoimin. 

Säästäminen 
vie voimat
Jos perheellä on talousvaikeuk-
sia, kuten monissa perheissä oli 
lama-aikana, voi  lasten mielen-
terveys kärsiä. Tämä johtuu sii-
tä, että talousasioilla on vaiku-
tusta vanhemmuuden laatuun 
eli siihen, miten vanhemmat jak-
savat olla lastensa kanssa painei-
den keskellä.

– Talousvaikeuksissa olevassa 
perheessä vanhempien ajasta ja 
energiasta merkittävä osa hupe-
nee jokapäiväiseen laskujen siir-
tämiseen ja säästöpäätösten te-
kemiseen, kertoo lama-ajan vai-

kutusta vanhemmuuden laatuun 
tutkinut perheneuvolapsykologi 
Jenni Leinonen.

Hänen mukaansa taloudelli-
sella tiukkuudella on vaikutusta 
sekä parisuhteeseen, vanhempien 
mielenterveyteen että vanhem-
muuteen. Mitä enemmän pai-
neita vanhempiin kohdistuu, sitä 
enemmän se näkyy vanhemmuu-
dessa ja sitä huonommin perheen 
lapset voivat.

Parisuhteeseen taloudellinen 
tiukkuus vaikuttaa myös, sillä 
raha on yleisin riidanaihe per-
heissä.

– Tilapäisen tiukkuuden ihmi-
set kohtaavat neuvokkaina, he sel-
viävät siitä. Esimerkiksi opiskelijat 
voivat olla tilapäisesti lähes pen-
nittömiä, mutta he tietävät tilan-
teen kohentuvan aikaa myöten, 
joten tilanne ei samalla tavalla ah-
dista heitä, Bardy kertoo.

– Paljon puhutaan lama-aikaan 
liittyen masennuksesta, mutta ah-
distuneisuuttakin oli. Ahdistus 
johtui siitä, ettei ihmisillä ollut 
näköalaa tulevaisuudesta. Perheis-
sä ei tiedetty, miten tässä käy, jat-
kuuko tilanne tällaisena vai ratke-
aako tämä vuoden kuluttua. Siitä 
tulee ihmisille aikamoinen stressi, 
Stakesin tutkimusprofessori Tytti 
Solantaus pohtii.

vanhemmuus 
vaakalaudalla
Mielenterveyden ongel-
mat tai tunne-elämän 
vaikeudet ovat vanhem-
muuden kannalta riski, 
sillä ne vaikuttavat hel-
posti ihmissuhteisiin. Ja 
vanhempi–lapsi-suhde on 
lapsen elämän tärkein ih-
missuhde.

– Vanhemmuus on ih-
missuhteissa toimimista ja 
päätösten tekemistä ja jos sii-
hen ei ole psyykkisesti varaa, 
vanhemmuus kärsii. Hyvin 
stressaantuneina vanhemmat 
horjuvat kannoissaan puolel-
ta toiselle. Ulkopuolisen silmis-
sä se voi näyttää välinpitämät-
tömyydeltä: lapset saavat tulla ja 
mennä niin kuin haluavat. Mut-
ta ei se ole välinpitämättömyyt-
tä vaan jaksamattomuutta. Yhte-
nä hetkenä ollaan lepsuja ja toi-
sella kertaa lyödään samasta asi-
asta nyrkkiä pöytään, Solantaus 
kuvailee.

Lapsen kasvun ja kehityksen 
kannalta vanhempien johdon-
mukaisuus kasvatukseen liitty-
vissä asioissa on tärkeää, se lisää 
lapsen turvallisuudentunnetta ja 
tunnetta siitä, että hän on tärkeä. 
Lapsi voi rauhassa taistella sään-

töjä vastaan luottaen, että on ole-
massa aikuisia jotka pitävät ra-
joista kiinni.

Kodin arjen sujuminen on lap-
sen perusturvallisuuden kannal-
ta tärkeää. Kaapista löytyvät puh-
taat vaatteet, jääkaapissa oleva 
ruoka, herääminen aamulla kou-
luun ja muut rutiininomaiset asi-
at viestivät lapselle siitä, että elä-
mä jatkuu.

Jos vanhemmat lakkaavat ole-
masta johdonmukaisia kasvatta-
jia, hämmentää se lasta. Rajojen 
puutteen on todettu olevan yhte-
ydessä lapsen masennusoireisiin.

Suojatekijöitä 
lapselle
Lapsen kehitykseen vaikuttavat 
sekä suojaavat tekijät että riski-
tekijät. Vaikka suvussa olisi pe-
rinnöllistä alttiutta psyykkiseen 
sairauteen, ei lapsi välttämättä 
sairastu ilman laukaisevaa teki-
jää tai monen riskitekijän yhteis-
vaikutusta. Vaikeat elämänkoke-
mukset voivat laukaista sairau-
den tai aiheuttaa oireita. 

Suojaavat tekijät varjelevat las-
ta riskitekijöiden vaikutukselta. 
Suojaavia tekijöitä voivat olla esi-
merkiksi hyvä suhde molempiin 
tai toiseen vanhempaan ja arki-
päivän sujuminen ja turvallisuus. 
Ne suojaavat lasta sairastumisel-
ta, vaikka perheen elämäntilanne 
voi muuten olla lapsen kannalta 
hyvin haastava.

Lapsen oireileminen vaihtelee 
suuresti iän ja psyykkisen raken-
teen mukaan. Osa lapsista reagoi 
tunne-elämällään, osa käytöksel-
lään. Lapsella voi olla pelkoja, ah-
distuneisuutta, masennusta tai it-
setuhoisuutta. Käytöksellään rea-
goivat lapset saattavat olla aggres-
siivisia, valehdella, varastella, olla 
keskittymiskyvyttömiä tai aloit-
taa tupakoinnin ja alkoholinkäy-
tön varhain.

Vanhempien mielenterveys-
ongelmat voivat vaikuttaa li-
säksi lapsen koulusuoritukseen 
sekä ystävyyssuhteisiin. 

– Perheen vuorovaikutuk-
sen lisäksi koululla on suuri 
merkitys lapsen elämässä, se 
on lapsen toinen pääkehitys-
ympäristö, Jenni Leinonen 
muistuttaa. 

Lama-aikaan koulu-
maailma muuttui huo-
mattavasti: oppilashuol-
toa ja tukiopetusta leikat-
tiin, samoin koulupsyko-
logipalveluita, ja opetus-
ryhmien kokoa kasva-
tettiin. Lapsen edelly-
tettiin olevan huomat-
tavasti aiempaa oma-
toimisempi ja pärjää-
vämpi, vaikka samaan 
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Kommentti

Lama rikkoi ihmisiä?
Tiedämme, että monta elämää meni rikki lama-aikana. Oli kon-
kursseja, avioeroja, itsemurhia. Oli paljon muutakin, vähemmän 
dramaattista, mutta silti yksittäisen ihmisen tai perheen elämään 
järkyttävää: työn loppumista, kahden asunnon loukkuja, päälle 
kaatuvia asuntolainoja, ylivelkaantumista, työttömäksi valmistu-
neita opiskelijoita, taloudellista ahdinkoa.

Lamasta selvittiin. Kuka selvisi ja miten? Monilla yhteiskun-
nan alueilla lama on jäänyt päälle: päiväkotiryhmät ovat ylisuu-
ria, vanhainkodeissa on liian vähän henkilökuntaa, koulujen ope-
tusryhmiä kasvatetaan ja tukiopetusta vähennetään, lastensuoje-
lun keinojen kehittäminen on jäänyt rahanpuutteen jalkoihin. Lis-
taa voi vielä jatkaa.

Yhteiskunnassa on jäänyt ikään kuin kriisitila päälle: edelleen 
säästetään säästämästä päästyäkin. Vaikka rahaa on enemmän 
kuin koskaan. Pikku hiljaa ajetaan hyvinvointivaltiota alas. Ja sa-
maan aikaan maailma ympärillämme kovenee. Yhä useammin 
heikko sortuu elon tiellä, eikä ympärillä olekaan tukiverkkoa ot-
tamassa vastaan. Mutta mitä siitä, enemmistöllä kun menee pa-
remmin kuin koskaan.

Silti tekee mieli kysyä, eikö sekä hyvinvointiyhteiskuntaan et-
tä kristilliseen arvopohjaamme kuulu heikoimmista huolehtimi-
nen? Meidän pitäisi olla armollisia ja antaa elämisen mahdollisuus 
niillekin, joiden kyynärpäät eivät ole riittävän terävät tähän yhteis-
kuntaan. Heitä on edelleen. Vaikka suurella enemmistöllä menee 
paremmin kuin koskaan, on eriarvoisuuden lisäännyttyä huonos-
tivoiviakin enemmän kuin ennen.

Laman rikkomiakin on yhä. Myös tämän päivän parikymppi-
sissä. Tutkimusten mukaan sekä sikiöaikaisilla että varhaislapsuu-
den kokemuksilla on suuri vaikutus loppuelämän kannalta. Jos äiti 
tuntee äärimmäistä stressiä, jättää se jälkensä lapseen. Jos korjaa-
via kokemuksia ei myöhemmin tule, voi ihmisen kuva maailmas-
ta ja muista ihmisistä olla aika lohduton.

Nuorten miesten näkyvää ja nuor-
ten naisten näkymätöntä pahoinvoin-
tia havaitessani pohdin usein, ovatko 
he laman rikkomia. En tiedä, asiaa ei 
ole tutkittu. Sen tiedän kuitenkin, et-
tä paljon pahaa tapahtui lama-aikana 
ja voi tapahtua uudelleen.

SAtu LApiNLAmpi

aikaan kotona tapahtuneet muu-
tokset saattoivat heikentää lap-
sen oppimiskykyä ja selviytymis-
tä huomattavasti. Kun muutoksia 
tapahtuu samaan aikaan monel-
la kentällä, moninkertaistuu syr-
jäytymisriski.

Vaikka perhe ei talousvaike-
uksiensa vuoksi putoaisikaan 
köyhyysrajan alapuolelle, ison 
taloudellisen muutoksen tai epä-
varmuuden kokeminen vaikuttaa 
lasten mielenterveyteen. Kyse ei 
ole siitä, että vähävaraiset olisi-
vat huonompia vanhempia kuin 
rikkaat, vaan siitä ettei voimava-
roja suuren mullistuksen kohda-
tessa riitä vanhemmuuteen vaan 
voimat menevät muutoksesta sel-
viämiseen. 

– Voimat eivät riitä kaikkeen, 
Jenni Leinonen muistuttaa. Hän 
korostaa, että vanhemmuus ei ole 
osaamisasia, sitä ei joko osata tai 
olla olla osaamatta, eikä sitä tai-
deta hyvin tai huonosti, vaan ky-
se on voimavaroista. Siihen liit-
tyy elämän yleinen stressin ja tu-
en tasapaino.

– Kukaan ei halua olla huono 
vanhempi, jokainen haluaa olla 
hyvä isä tai äiti ja tarjota lapsel-
leen hyvät kasvuolosuhteet. Oh-
jaava vanhemmuus vaatii paljon 
voimavaroja. Ei ole helppoa olla 
pitkäpinnainen, keskustella lap-
sen kanssa ja selittää sääntöjen 
syitä. Johdonmukaisuus vie hir-
veän paljon voimia.

Isommalla lapsella on enem-
män mahdollisuuksia hakea 
kompensaatiota vanhemmuu-
teen muusta ympäristöstään. 
Sen ikäinen lapsi pystyy jo liik-
kumaan kavereiden luona ja har-
rastuksissa ja saamaan siten kor-
vaavia kokemuksia turvallisis-
ta aikuisista. Pienemmän lapsen 
elämä on perhekeskeisempää ja 
riippuvaista omien vanhempien 
jaksamisesta. 

Myös perheen ulkopuolelta 
löytyvä turvallinen aikuinen, ku-
ten sukulainen tai vaikka harras-
tuspiirin ohjaaja voi tukea lasta, 
tarjota korvaavan kokemuksen 
jotta lapsi kokee tulevansa näh-
dyksi ja kuulluksi.

Lasten kanssa 
puhuttava
Jos vanhemmat tai toinen heis-
tä on ahdistunut, sävyttää se ko-
ko perheen ilmapiiriä. Lapsi ais-
tii taitavasti tunteita ja tunnelmia. 
Hän huomaa tunnelman silloin-
kin, kun vanhemmat eivät puhu 
asioista lapsen kuulleen. 

Asioiden ottaminen puheek-
si auttaa lasta ymmärtämään oi-
kein perheen tilannetta ja selvittää 
syntyneitä väärinkäsityksiä. Tä-
mä ei tarkoita, että aikuisen tulisi 

osoittaa tilanne lapselle tiukko-
jen talouslukujen avulla, 
vaan asiasta puhu-
taan lapsen ikään ja 
kehitysvaiheeseen sopi-
valla tavalla.

Perheissä ei ole tapana pu-
hua lapsille vaikeista asioista, kos-
ka ajatellaan, ettei lasta pidä kuor-
mittaa niillä. Solantauksen mu-
kaan on tärkeää, että puhuttaessa 
tiukasta taloudesta muistetaan ai-
na miettiä yhdessä myös sitä, mi-
ten tästä eteenpäin. 

Puhumisen tarkoituksena on 
lähentää perheenjäseniä toisiinsa 
ja auttaa korjaamaan tunneyhte-
yttä lapsen ja vanhempien välil-
lä. Samalla vahvistuu lapsen käsi-
tys siitä, että hänen tuntemuksen-
sa on oikea: perheellä on ongelma, 
eikä se ole hänen syytään.

– Jos vanhemmat voivat avoi-
mesti kertoa lapselle, että talous 
on nyt vähän kireällä, mutta sii-
hen etsitään ratkaisua, tulee lap-
selle turvallinen olo. Hän tarvit-
see tunteen siitä, että koko perhe 
on tilanteessa yhdessä. Mikäli ti-
lannetta ei oteta kotona avoimes-
ti puheeksi, voi se jäädä ihmiseen 
pysyväksi haavoittuvuuskohdak-
si, Solantaus kertoo.

Marjatta Bardy muistuttaa, että 

tällaisissa 
tilanteissa van-

hempien on tärkeää 
yrittää olla rauhallisia ja 

kannattelevia, jotta lapsen 
turvallisuudentunne säilyy. 

Lapsi voi oman rajallisen elä-
mänkokemuksensa varassa käsit-
tää asioita tuhansin eri tavoin vää-
rin, luulla esimerkiksi että hän itse 
on tehnyt jotain pahaa kun van-
hemmat ovat niin äkäisiä.

– Lapset ovat mestareita otta-
maan asioita omalle kontolleen, 
kantamaan syyllisyyttä. 

SAtu LApiNLAmpi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 5.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa 
Jyrki Vaaramo. Saarna Suo-
men Pipliaseuran pääsihtee-
ri Markku Kotila. Urkurina 
Maija Tynkkynen ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula. Yn-
nin pojat laulaa. Kirkkokah-
vit Keskustan seurakunta-
kuntatalossa. 
Messu su 5.10. klo 12, Heinä-
torin seurakuntakuntatalos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so, kanttori Henna-Mari Si-
vula. Kirkkokahvit.
Viittomakielinen messu ma 
6.10. klo 12 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Erva Niitty-
vuopio, kanttorina Maija 
Tynkkynen.
Messu ti 7.10. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarna Mat-
ti Pikkarainen, urkuri Maija 
Tynkkynen, kanttori Henna-
Mari Sivula, Kirkkomusiikki-
opiskelijoiden kuoro, johtaa 
Ari Rautakoski.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 2.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kantto-
rina Taina Voutilainen. Tee-
tarjoilu.
Messu su 5.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustavat Liisa 
Karkulehto, Asta Leinonen 
ja Henrik Ketola, kanttorina 
Juha Soranta. Amk:n Caden-
za-kuoro. Vanhusten kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit. Radioin-
ti Radio Dei. 
Messu su 5.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, saarna Keijo Nissilä, 
avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 5.10. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustavat Oili 
Tuovinen ja Heidi Karvonen, 
kanttorina Ilkka Järviö. 

Mukulamessu su 5.10. klo 
12 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avusta-
vat Heidi Viitakangas, Kati 
Parviainen, Maria-Ritva Koi-
vukangas ja Maire Väntti-
lä, kanttorina Riitta Piippo. 
Mukana lapsikuoro ja soitin-
ryhmä, päiväkerholaiset ja 
ip-kerholaiset. Kerholaisten 
ja Knuutilankankaan päivä-
kodin lasten tekemä enkeli-
näyttely. Kahvit ja mehut. 
Perhemessu su 5.10. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Päivi Sutinen ja 
Hanna Partanen, kanttori-
na Taina Voutilainen. Pyhän 
Andreaan lapsikuoro. Päivä-
kerholaiset mukana. Kirkko-
kahvit.
Jumalanpalvelus su 5.10. 
klo 13 Oulun kaupunginsai-
raalassa. Toimittaa Juha Kyl-
lönen,  saarna Kimmo Kieksi. 
Karjasillan kirkkokuoro joh-
tajanaan kanttori Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 5.10. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA 1.
Viikkomessu to 9.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Tuiran seurakunta
Messu su 5.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, saarna Mikko Kin-
nunen, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Liittyy Rauhanyh-
distyksen syysseuroihin. 
Enkelimessu su 5.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
tavat Sanna Komulainen ja 
Pyhän Luukkaan kappelin 
lastenohjaajat, kanttorina 
Taru Ängeslevä, Suvi Kaik-
konen, huilu.
Messu, edellisen käsikirjan 
mukainen jumalanpalvelus 
su 5.10. klo 12 Pateniemen 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Pateniemen eläke-
läisten virikekuoro, johtaa 
Andro Lehmus. Kirkkokah-
vit. Seppo Barck kertoo Pa-
teniemen historiakirjan toi-
sesta vaiheesta.

Messu su 5.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustavat 
Markus Mähönen ja Paula 
Kyllönen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Vanhusten kirkkopy-
hä, liittyy valtakunnalliseen 
vanhustenviikkoon. Kirkko-
kahvit.
Iltamessu su 5.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Pyhän Tuomaan 
Tyttökuoro. 
Viikkomessu ke 8.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 5.10. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Teuvo 
Aho, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, avustaa Oulujoen 
lapsikuoro.
Perhekirkko su 5.10. klo 14 
Myllyojan seurakuntakunta-
talossa. Toimittaa Antti Les-
kelä, saarnaa Riitta Kentala, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, avustaa Oulujoen lapsi-
kuoro johtajanaan Anna 
Haanpää-Vesenterä. Kirkko-
kahvit ja -mehut.
Elämän siiville -iltamessu su 
5.10. klo 16 Hintan srk-talos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Anna-Maija Sälkiö, 
kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kutsutaan erityises-
ti ikäihmisiä. Lapsille pyhä-
koulu messun aikana. Järjes-
tää Akkuna-väki, johon kuu-
luvat Oulujoen seurakunnan 
lisäksi Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 

YlIkIIMInGIn aluE
Perhemessu su 5.10. klo 11 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Isokoski. Kirk-
kokahvit ja päiväjuhla seura-
kuntatalossa. Oulun tuomi-
rovastikunnan kehitysvam-
maisten kirkkopyhä. 

Hailuoto
Perhejumalanpalvelus kol-
men polven kirkko, su 5.10. 
klo 15 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kemin 
seurakunnan kuorot avusta-
vat. Kirkkokahvit.

Haukipudas
Messu su 5.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Siljan-
der, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro. Vanhusten kirkkopy-
hä, kirkkokahvit seurakunta-
keskuksessa. Lions Club tar-
joaa ilmaista kirkkokyytiä. 
Kuljetuspyynnöt diakonia-
toimistoon pe klo 9–11 p. 
5472 636.

Kempele
Mikkelinpäivän messu su 
5.10. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, avustaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Mar-
jo Irjala. Rantaveikot-kuoro. 
Rantalakeuden Eläkkeen-
saajien kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. 
Mikkelinpäivän enkelikirk-
ko su 5.10. klo 18 kirkossa. 
Mukana Seija Helomaa, Saija 
Kivelä ja lastenohjaajat. Mu-
siikissa Marjo Irjala ja lapsi-
kuoro. Ota oma enkeli mu-
kaan, tuttuja enkelilauluja.

Kiiminki
Mikkelinpäivän perhemes-
su ja vanhusten kirkkopy-
hä su 5.10 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Palosaari, 
kanttorina Anna-Kaisa Pitkä-
nen, avustaa Ulla Junttila ja 
Kaija Luukkonen. Esirukouk-
sessa mukana Terttu ja Niko 
Ukkola. Kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt viim. 2.10. p. 040 
5844 406.
Messu su 5.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Markku Palosaari, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen, 
avustaa Ulla Junttila ja Mer-
ja Pyykkönen.

Liminka
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 5.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta. Ilk-
ka Tornberg ja Kimmo He-
lomaa avustavat. Päiväker-
holaiset laulavat. Uusien 
lastenohjaajien työhön siu-
naaminen. Rippikoulusun-
nuntai. 

Jumalanpalvelus su 5.10. klo 
15 Vanamossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Ilkka Tornberg 
ja Kimmo Helomaa avusta-
vat. Rippikoulusunnuntai. 

Lumijoki
Mikkelinpäivän messu su 
5.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 5.10. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarna Jouni Heikki-
nen, kanttori Ossi Kajava, 
lapsikuoro avustaa.
Jumalanpalvelus su 5.10. klo 
14 Rokualla, Jouni Heikki-
nen, kanttori Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Perhemessu 5.10. klo 12 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avustaa 
Oskari Holmström, kanttori 
Keijo Piirainen. 

Siikalatva
kEstIlä
Messu su 5.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
saarna Tapio Leinonen, kant-
torina Unto Määttä. Ruokai-
lu, ohjelmaa ja kahvit seura-
kuntakodissa. Maaseutuvä-
en kirkkopyhä.

PIIPPola
Perhekirkko su 5.10. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä. 
Vanhustenviikon kirkko ti 
7.10. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Ul-
la Koskelo. Kuljetukseen ilm. 
viimeistään 6.10. Saila Karp-
piselle 0207 109 856 tai viras-
toon 0207 109 860.

PulkkIla
Perhekirkko su 5.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Koko perheel-
lä mukaan. Kirkkokahvit ja 
lähetysmyyjäiset seurakun-
tatalossa. Lahjoituksia ote-
taan ilolla vastaan.

PYhäntä
sanajumalanpalvelus mik-
kelinpäivänä su 5.10. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Lapsikuoro ja nuori-
sokuoro avustavat. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa. 
Pyhäkouluväen kirkkopyhä.
RantsIla
sanajumalanpalvelus su 
5.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. Rip-
pikoululaiset ja heidän van-
hempansa on kutsuttu juma-
lanpalvelukseen. Kirkkokah-
vit ja infotilaisuus seurakun-
tatalossa. 

Siikasalo
RuukkI
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 5.10. klo 10 Paavolan 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman. 
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 5.10. klo 12  Ruukin 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Leena Brockman. Sun-
nuntailounas. 

sIIkaJokI
Ekumeeninen metsäkirkko 
la 4.10. klo 8 Siikajoen Hirve-
lässä. Mukana piispa Samuel 
Salmi, ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherra Raimo 
Kiiskinen ja Reino Tanjunen. 
Kaikki tervetulleita. Eräka-
verit tarjoavat kirkkokahvit 
Hirvelässä. 
Mikkelinpäivän perhekirkko su 
5.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.

VIhantI
kolmen sukupolven perhe-
messu su 5.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, kanttori Asko Rautakos-
ki. Luohuan ry:n pyhäkoulu-
laiset laulavat. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Perhekirkko su 5.10. klo 12 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro. Lasten ja vanhusten 
kirkkopyhä.
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2.10.–9.10.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
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
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

enot oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 2.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
hartaus pe 3.10. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Ari-Pekka Metso.
aamupiiri la 4.10. klo 10, 
Vanha Pappila. 
sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta la 4.10. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. Yksi-
näisyydestä yhteyteen. 
opettajien raamattupiiri ti 
7.10. klo 18, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Päiväseurat ke 8.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 8.10. klo 15, Seni-
oritalo. Jyrki Vaaramo.
keskiviikkoseurat ke 8.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Matti Pikkarainen.
Miesten piiri ke 8.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
hartaus to 9.10. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus. 
Hanna-Maija Karjalainen. 
Raamattupiiri to 9.10. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Mar-
kuksen evankeliumi luku 1. 
Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Raamattuilta to 2.10. klo 
18–20, Pyhän Andreaan 
kirkko. Vetäjinä alueen pa-
pit Petri Satomaa ja Mirjami 
Dutton.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 3.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten Raamattupiiri ke 
8.10. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko (Koulutussali). Voit il-
moittautua mukaan saapu-
malla paikan päälle. Kahvi-
tarjoilu.
herännäisseurat su 5.10. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattupiirit: 
To 2.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. To 9.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. To 9.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.10. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Olavi Isokoski ja 
Timo Aho.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat: to 2.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. To 
2.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Pe 3.10. klo 19, Maikku-
lan kappeli. To 9.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 7.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 2.10. klo 

12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.10. ja to 9.10. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
keskustelu- ja raamattu-
piiri to 2.10. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Raamattupiiri ti 7.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti
Raamattupiiri to 9.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 2.10. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
sanan äärellä to 2.10. ja 
9.10. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Tutkimis-
ta ja keskustelua osallistuji-
en aiheista. Vastuuhenkilöt 
Merja Anundi ja Marja-Liisa 
Lehtonen. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 7.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä aiheesta enkelit ja lap-
set, Esko Laukkanen.
Ruskakonsertti ke 8.10. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. 
Mikko Kilkkinen tenori, Mik-
ko Haapaniemi urut ja piano. 
Ohjelma 10 €.

Karjasillan seurakunta
”Mihin istutan toivoni, us-
koni” – suomalaista naisly-
riikkaa kautta aikain su 5.10. 
klo 15, Kaukovainion kap-
peli. Runotapahtuma, jossa 
esiintyvät Eeva Holma, Ee-
va Kauppi, Virva Vikamaa, 
Pirkko Böhm-Sallamo, Juha 
Vähäkangas ja Riitta Piippo. 
Anna runon koskettaa!
tämä runo piristi minua -ru-
notapahtuma Mikä runo on 
tuonut ilon elämääsi? Kerro 
se kirjeessä. Lähetä kirje vii-
meistään pe 24.10. mennessä 
osoitteeseen: Tämä piristys/
Vähäkangas, Nokelantie 39, 
90150 Oulu. Runoista järjes-
tetään runoilta 9.11. klo 15 
Kastellin kirkossa.

Tuiran seurakunta
Pro Fide- yhtyeen gospel-
konsertti to 9.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tule kuuntele-
maan juurevaa, sanomatäy-
teistä gospelmusiikkia! Kon-
serttilipun hinta 4 euroa.

YlIkIIMInGIn aluE

konsertti su 5.10. klo 19, Yli-

kiimingin kirkko. Soile Iso-
koski sopraano, Katrin Meri-
loo urut. Liput 20 €, Musiik-
ki-Kullas ja Ylikiimingin seu-
rakuntapiirin toimisto sekä 
tuntia ennen ovelta.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 6.10. klo 13, 
Kastellin kirkko.
kaukovainion diakoniapii-
ri ma 6.10. klo 16.30, Kauko-
vainion kappeli. Vanhustyön 
diakonissa Asta Leinonen 
mukana piirissä kertomassa 
aiheesta ”Viisas vanhuus”.
Ystävänkamari ti 7.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli.
Diakoniapiiri ke 8.10. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 8.10. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Uuden diakonia-
ryhmän ajatuksena tehdä, 
nähdä ja kokea yhdessä mi-
tä on käytännön diakonia. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 2.10. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Juttutupa ti 7.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
työttömien ateria ti 7.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 2.10. klo 12, Iida Tauriai-
sella, Koivulantie 23. 

Yhteinen 
seurakuntapalvelu
kehitysvammaiset
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 5.10. klo 11, Yli-
kiimingin kirkko. Bussikul-
jetus: Heinätorin srk-koti 
klo 9.30, Linja-autoasema 
klo 9.40, Kuvernöörin py-
säkki klo 9.45 ja Merikos-
kenkatu klo 9.50. Lisätieto-
ja Christa Moilanen p. 040 
5156935.
Varttuneiden porinapiiri ti 
7.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 7.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

kuulovammaiset
Viittomakielisen vanhus-
tenviikon juhlan messu ma 
6.10. klo 12, Oulun tuomio-
kirkko. Messun jälkeen viit-
tomakielinen vanhustenvii-
kon juhla keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17. 

näkövammaiset
näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 9.10. klo 
13–14.30, Öbergin talo. Vie-
raana nepalilainen Narayan 
Sing ja Matti Laurila, hiip-
pakunnan lähetyssihteeri. 

päihdetyö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 3.10. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 6.10. klo 9, Vasamon lei-

rikeskus. Päihdetyön tavoi-
teryhmän ja raamattupiirin 
retki Vasamolle.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
7.10. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi to 2.10. ja to 
9.10. klo 10–14, Keskustan 
seurakuntatalo, Alasali. 
laulutovi pe 3.10. klo 12, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja. 
Mukana Riitta Piippo.

siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma 6.10. klo 10–14, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 2.10. klo 14, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti Matti Pikka-
rainen.
lähetyspiiri to 9.10. klo 14, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. Raa-
mattutunti Jyrki Vaaramo.

w w w. sxc . hu

Ylienkeli Mikael kävi Ilmestyskirjan mukaan taisteluun itseään Saatanaa 
vastaan. Jo 400-luvulta lähtien on syyskuun 29. päivä omistettu ylien-
keli Mikaelille.

Mikkelinpäivää vietetään kyseisenä päivänä tai, jos se on arkipäivä, 
seuraavana sunnuntaina. Tänä vuonna vietetään päivää 5.10.

Ylienkeli Mikael oli keskiaikaisten saarnojen mukaan paratiisin päämies ja 
henkien ruhtinas. Hänelle omistettiin myös lukuisia kirkkoja. Mikkelinpäivän 
ajankohtakin 29.9. periytyy hänelle omistetun vuoritemppelin vihkimisen het-
kestä. Vuoresta tuli pyhä, koska Ylienkelin itsensä uskottiin vierailleen siellä.

Suomesta tunnetaan kymmenkunta vanhaa Mikaelin kirkkoa.
Mikkelinpäivä on nykyään kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan hei-

dän tehtäväänsä ja olemustaan. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia ja suojele-
vat ja opastavat ihmistä. He myös muistuttavat ihmistä Jumalan tahdon mu-
kaisesta elämästä.

Mikkelinpäivän perinteinen evankeliumi (Matt. 18:1–10) aset-
taa uskon esikuvaksi lapsen ja sanoo, että heidän enkelinsä tai-
vaissa saavat joka hetki katsella Isän kasvoja. Seurakunnat 
kutsuvat lapsia kirkkoon ja perhemessuissa myös ehtool-
liselle. Lapset ovat saaneet osallistua ehtoollisenviet-
toon jo vuodesta 1979 vanhempansa tai muun 
kristillisestä kasvatuksesta vastaavan aikui-
sen seurassa. 

Monilla ihmisillä on syvä kokemus sii-
tä, että enkeli on varjellut heitä. Näitä ko-
kemuksia ei pidä vähätellä. Vaikeinakaan 
aikoina ei pidä luopua uskosta varjeluk-
seen. Hyvä on pahaa voimakkaampi.

pEKKA HELiN

Enkelimessu 
su 5.10. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Perhemessu
su 5.10 klo 11 Ylikiimingin kirkossa.
Mukulamessu
su 5.10. klo 12 Maikkulan kappelissa. 
Perhemessu 
su 5.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Perhekirkko 
su 5.10 klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa
Virsilauluilta
to 7.10. Heinäpään seurakuntatalossa. 
Aiheena enkelit ja lapset. 

Mikkelinpäivänä mietitään enkeleitä
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Kaikissa Oulun seurakunnissa kokoontuu 
raamattupiirejä, joissa yhdessä luetaan Raa-
mattua ja keskustellaan niiden herättämis-
tä ajatuksista.

Myös Oulujoen seurakuntaan kuuluva Ylikii-
mingin seurakuntapiiri on pitkän tauon jälkeen 
pistänyt pystyyn raamattupiirin, joka on tarkoi-
tettu kaikenikäisille seurakuntalaisille.

Raamattupiirissä käydään läpi Uuden testamen-
tin kirjoja. Alustuksista vastaavat seurakunnan pa-
pit. Kokoontumispaikka on Ylikiimingin seura-
kuntatalo, Harjutie 5.

Seuraavan kerran Sanan äärelle istutaan tors-
taina 2. lokakuuta jolloin paneudutaan Matteuk-
sen evankeliumiin. Aiheeseen johdattelee pastori 
Ilkka Mäkinen. 

Seuraavat kokoontumiset ovat 16.10. (Olavi Iso-
koski/Markuksen evankeliumi), 13.11. (Riitta Ken-
tala/Johanneksen evankeliumi), 27.11. (Pentti Kor-
tesluoma/Apostolien teot) ja 11.12. (Martti Penna-
nen/Paavalin kirjeet).

Raamattupiiri torstaina 2. lokakuuta kello 18 alka-
en Ylikiimingin seurakuntatalolla.

Ylikiimingissä tutkaillaan 
Uutta Testamenttia

LiNjA-AutoKuLjEtuKSEt 

vANHuStEN viiKoN juHLAAN 
pE 10.10. klo 13 

oulun yliopiston Saalastinsalissa

Auto 1, TUIRA
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Val-
tatie – 12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran 
palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 
1, Saalastinsali. 

Auto 2, HERUKKA
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirk-
ko – 11:50 Palokan palvelukeskus 12:00 - 
Rajakylän seurakuntakoti – 12:10 Koskelan seurakun-
tatalon pysäkki Koskelantiellä - 12:15 Koskelan palve-
lutalo – 12:30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saa-
lastinsali.

Auto 3, ALPPILA
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermar-
ketin piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon 
pysäkki – 12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – 
Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 12:30 Lin-
nanmaa, Saalastinsali.

Auto 4, SANGINSUU
11:15 Sanginsuun seurakuntakoti – 11:25 Lapinkangas 
vanha Arina – Laukan silta 11:40 Viskaalinmäki – Han-
gaskangas – Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pik-
karalan vanhaa tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuun-
tie – Oulunsuuntie – Erkkolansilta – Sangintie, 12:15 
palvelukoti Metsolanhovi, Mäkituvantie 1, pihalta – 
Hintantie – Hoikantie – 12:20 Hoikantien palvelutalo – 
Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5, HÖNTTÄMÄKI
11:10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:40 Ti-
mosenkoti – 11:50 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – 
Kaartintie – Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Park-
kisenkankaantie, 11:55 Huonesuon kaupan pysäkiltä – 
Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie -  Haapaleh-
dontie – Korpitie – Vaalantie –  Yrjö Saarelantie – 12:05 
Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie 12:10 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6, MAIKKULA
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie - 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Rataka-
tu, las pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas-kodin 
pysäkki 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki 
– 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7, KAUKOVAINIO
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 
Karjasillan kirkko – Joutsentie – 12:00 Kairoskoti, Var-
pushaukantie 7 – 12:10 Kaukovainion seurakuntakoti 
– 12:20 Caritas-koti – 12:35 Linnanmaa, Saalastinsali, 
Pentti Kaiteran katu 1

Auto 8, KESKUSTA
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie - Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 
12:05 keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla 
Torikadulla Torikatu – Saaristonkatu –  Lintulammen-
tie, 12:15 Caritas –kodin pysäkki – Linnanmaa, 12:30 
Saalastin -sali, Pentti Kaiterankatu 1.

Auto 9, HEINÄPÄÄ
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-am-
pujankatu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti/Vesperkoti – 
Uusikatu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinka-
tu, 12:00 Sara Wacklin –koti, kyytiin pysäkiltä Heikin-
kadun-Koulukadun kulmasta – Kasarmintie – Nahka-
tehtaankatu – Kenttätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakun-
takoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön hoivakoti, Upsee-
rikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali, Pentti Kai-
teran katu 1.
  
Paluu Pentti Kaiteran kadulta juhlan jälkeen, autot 
paikalla kello 15.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspii-
ri ti 7.10. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Mukana Karjasil-
lan seurakunnan lähetyspap-
pi Juha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 6.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 6.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ystävänka-
marissa.
Ma 6.10. klo 18.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
lähetysilta to 9.10. klo 18, 
Oulujoen pappila. Mukana 
Etiopian lähetti Pirjo Lehti-
niemi.

YlIkIIMInGIn aluE
Piispankamarit: pe 3.10. klo 
11–15, Piispankamari, Vanha 
Pappila. Lähetyksen hyväksi 
toimiva kahvila ja kirpputori.
Ti 7.10. klo 11, Piispankamari, 
Vanha Pappila. 
Raamattupiiri to 2.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Matteuksen evanke-
liumin erityispiirteet, Ilkka 
Mäkinen.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 5.10. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Iltaperhekerho ma 6.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 8.10. klo 10 

Karjasillan seurakunta
helmi-Muskari ma 6.10. klo 
10–11.05, Pyhän Andreaan 
kirkko. Alle 1-v. klo 10–10.30, 
1–2-v. klo 10.35–11.05. 
Ke 8.10. klo 17.30, Kastellin 
kirkko. 
Ip-pyhäkoulut: 
To 2.10. ja 9.10. klo 14, Py-
hän Andreaan kirkko. Ilta-
päiväkerholaisille ja muille 
7–9-vuotiaille.
Pyhäkoulut: 
Su 5.10. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Su 5.10. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä.
Su 5.10. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 5.10. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Perhekerhot: 
Ma 6.10. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 7.10. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 8.10. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 8.10. klo 9.30, Kastellin 
kirkko.
Ke 8.10. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko.
Ke 8.10. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 8.10. klo 10, Pyhän An-
draaan kirkko.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 5.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu ju-

malanpalveluksen yhtey-
dessä.
Su 5.10. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 5.10. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 5.10. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 2.10. ja to 9.10. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along 
to any of our Thursday ses-
sions.
Perhekerhot: 
Ke 1.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
To 2.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 7.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 8.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 9.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: 
Ke 8.10. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo.
Ke 8.10. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 8.10. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 8.10. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInGIn aluE 
Perhekerho to 2.10. ja 9.10. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

Varhaisnuoret

Karjasillan seurakunta
Viiden vartin kerho pe 3.10. 
ja ti 7.10. klo 14.30, Kastel-
lin kirkko. 5vartin kerho ”Sä-
vel & Sivellin” on tarkoitet-
tu eskarilaisille, ykkös-, kak-
kos- ja kolmosluokkalaisille. 
Kokontuu tiistaisin ja perjan-
taisin kello 14.15–15.30. Ryh-
mään mahtuu viisitoista las-
ta. Kerhoasioista voi kysellä 
lastenohjaaja Pia Vaaralalta, 
p. 044 316 1425. 

Tuiran seurakunta
teetupa to 2.10. ja 9.10. klo 
14 Pöllönkankaan ostoskes-
kuksen nuorisotila. 4.–6.-lk 
tytöille ja pojille tarkoitettu 
iltapäiväkahvila. Maksuton-
ta teetä ja pientä purtavaa. 
Ohjaajina ovat: Ansku Ylän-
ne p. 040 5747082 ja Matti 
Ketola p. 040 5747069.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 4.10. klo 20–23.59, Erityis-
nuorisotyön toimitilat Isoka-
tu 11 A. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 

yli 13-vuotiaat nuoret. Tar-
jolla erilaisia pelejä, kahvia 
kera korppujen sekä hyvää 
seuraa.
Maata näkyvissä -festarit 
Turussa pe 14.11.–su 16.11, 
Turkuhalli & Messukeskus. 
Ilmoittautumiset 24.10.men-
nessä os. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Etusijalla toi-
sen vuoden kerhonohjaajat. 
Matkan hinta 65 euroa. Oh-
jaajina: Jouni Heikinheimo, 
Terhi-Liisa Sutinen ja Kim-
mo Kieksi.

Karjasillan seurakunta
karjasillan ja tuomiokirkon 
Vanhojen isojen amazing 
Race su 5.10. klo 10–16, Kar-
jasillan kirkko. Karjasillan ja 
Tuomiokirkon vanhojen iso-
jen toimintaa. Luvassa suu-
ri seikkailu Oulun keskustan 
alueella. Huom. Oma kulku-
väline tarpeellinen (pyörä, 
skootteri tms.)
Gospeltanssi-ryhmä ma 
6.10. klo 18–19, Kaukovaini-
on kappeli. Haluatko liikkua 
musiikin tahdissa, opetella 
uutta ja ehkä saada samalla 
liikuntaa. Ilmoittaumiset Han-
na Liuskalle p. 040 5747147.
nuorten musiikkipiiri ke 

8.10. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 
Isoskoulutus ke 8.10. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. Karjasillan seurakun-
nan ja Tuomiokirkkoseura-
kunnan kolmas isoskoulu-
tuskerta 8.10. tai 15.10. Va-
litse päivistä sinulle parem-
pi. Lisätietoja Hannalta p. 
040 5747147.
nuortenilta ke 8.10. klo 
19–20.30, Kaukovainion 
kappeli. Tule viettämään il-
taa yhdessä pelailun, jutus-
telun ja hiljentymisen paris-
sa. Tarjolla myös pientä pur-
tavaa.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
3.10. klo 20, Kuivaamokatu 
6. Yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 3.10. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.

Nuoret aikuiset
sarastus-kuoro to 2.10. ja 
to 9.10. klo 18, Öbergin talo. 
Uudet laulajat ovat tervetul-

A r k i s to  /  M e r ja  L aa k s am o
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leita. Erityisesti miesääniä-
tarvitaan. Johtaa Noora Ka-
taja p. 040 741 1331.
Cross cafe pe 3.10. klo 
19–23.50, Isokatu 11, Tuo-
miokirkon vieressä. Esiintyjä-
nä CRB. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 2€ Kirkon Ulko-
maanavun työlle. 
3 kohtaamista Plus -ilta 
pe 10.10. klo 19, Kaukovai-
nion kappeli. Lapsille pyhä-
koulu. Syksyn teemana on 
”Frendit”. Ensimmäisessä il-
lassa ovia ystävyyteen raot-
taa pastori Kimmo Kieksi. 
kappelive la 18.10. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Uusi elävän musii-
kin tapahtuma. Esiintyjänä 
Jukka Leppilampi. Tilaisuus 
on ilmainen.

oPIskElIJaJäRJEstöt
körttiopiskelijoiden seurat 
to 2.10. klo 19, Körttiksellä, 
Luokotie 5 a 5, Välivainio. 
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 6.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Vesa Salo: Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 8.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Musiikkia ja iloista sa-
nomaa, Miika Auvinen. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 2.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 2.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 8.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 8.10. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
Vanhusten kirkkopyhä su 
5.10. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Kirkkokyyti kulkee seu-
raavasti: 9.00 Kaakkurino-
jantie, Sulkakujan pysäkiltä, 
9.10. Maikkulan kappeli, 9.15 
Kastellin kirkko,Töllintie, 
9.20 Kaukovainion kappeli, 
9.30 Caritas, Lintulammen 
pysäkki. Kirkkokahvin yhte-
ydessä apul.ylilääkäri Pirkko 
Hiltusen luento ”Viisas van-
huus”. Paluukyyti klo 12.45.
Eläkeläisten kerhot:  to 2.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. To 2.10. klo 13, Kastellin 
kirkko. Ma 6.10. klo 12.30, 
Maikkulan kappelin tak-
kahuoneessa. To 9.10. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko.
seurakuntakerho ti 7.10. 
klo 13, Höyhtyän palvelu-
keskus, Mummon kama-
ri. Hartaus, keskustelua eri 
aiheitten äärellä, kahvit. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 12.45, Koskelan Palvelu-
talo. 
käsityökerho ti 7.10. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
seurakuntakerho to 2.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Vireyttä ja voimaa 75+ to 

9.10. klo 12, Lassintalon se-
niorikeskus. 
seurakuntakerho to 9.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
6.10. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
seurakuntakerhot: 
To 2.10. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. To 2.10. klo 
13, Myllyojan seurakuntata-
lo. To  2.10. klo 14, Metso-
lan Hovi. 
aikuisten kuntopiiri to 2.10. 
ja to 9.10. klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo. 

YlIkIIMInGIn aluE
Iloa elämään laulusta ke 
8.10. klo 12, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 
Vanhusten viikon juhla to 
9.10. klo 14.30, Vuodeosas-
to Päivölä. Juhlapuhe Pau-
la Jokikokko. Yhteislaulua, 
kanttorina Leo Rahko, kan-
nel, Aune Koistinaho.

Leirit ja retket
Veteraanien leiri to 30.10. 
klo 9.30–su 2.11 klo 14, Ro-
kuan leirikeskus. Ilmoit-
tautuminen 15.10 mennes-
sä p. 08 3161 340. Hinta on 
56€. Mukana Mirja ja Jaak-
ko Granlund, Mirva Kuikka 
ja Nina Niemelä. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. 

Karjasillan seurakunta
Vaellusleiri nuorille ja nuo-
rille aikuisille Kilpisjärvel-
le ja Norjan Tromssaan to 
23.10. klo 8–su 26.10 klo 21, 
Kilpisjärvi ja Tromssa (Nor-
ja). Matkan hinta on 65 eu-
roa (sis. matkat, majoituksen 
retkeilymökeissä, itsetehdyt 
ateriat ja kaiken ohjelman). 
Ilmoittautumiset www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 17.10. 
mennessä. Lisätietoa Kimmo 
p. 050 3105001 tai Jaakko p. 
040 5747167.

Kuorot ja kerhot

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 6.10. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvi-
huoneen kellari. 
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
7.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari.

Muut menot
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 5.10. klo 15.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Py-
häkoulu suomen kielellä. 
Mikkelinpäivän gospelmes-
su su 5.10. klo 18, Kastellin 
kirkko. Tervetuloa kotikirk-
koon! Kutsumme sinut gos-
pelmessuun ja kirkkokaha-
ville Kastellin kirkkoon sun-
nuntaina. Ole utelias ja tule 
paikalle!
kaatuneitten omaiset ma 
6.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
alFa-kurssi (Tutki elämän 
tarkoitusta kristinuskon 
peruskurssilla) ti 7.10. klo 
18–20.30, Karjasillan kirkko. 
Tutki elämän tarkoitusta! 
Katso http://www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi

sururyhmä itsemurhan 
kautta läheisensä menettä-
neille ke 8.10. klo 18–19.30, 
Oulun kriisikeskus. Sururyh-
mä kokoontuu 7 kertaa 1,5 
tuntia kerralla. Vetäjinä sai-
raalapastori Hannele Pihka-
koski ja kriisityöntekijä Mar-
jo Männistö. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Hannele Pih-
kakoskelle, p. 044 3161 566.
Eläkepapit ja puolisot to 
9.10. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
”Yhdessä Jumalan edessä” 
-ilta to 9.10. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. Huom. paik-
ka muuttunut Kaukovainion 
kappeliin 9.10., 6.11. ja 4.12. 
Teetarjoilu illan päätteek-
si. Lastenhoito järjestetty. 
Tule mukaan hiljentymään, 
etsimään ja löytämään. 
Raamattupiiri to 9.10. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti.  

Kansainvälisyys
service in English su 5.10. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. International fellowship 
from 15.30. Before the Ser-
vice in English refreshments 
are offered.

Kastetut
tuomiokirkko: Tessa Mari-
ta Karjalainen, Oliver Helge 
Artturi Norrena, Frida Lilja 
Aurora Salmela.
karjasilta: Leevi Matias Ala-
talo, Kalle Gabriel Halonen, 
Riina-Maria Helmiina Heik-
kinen, Arttu Heikki Johan-
nes Lampinen, Linnea Jenni-
fer Lampinen, Andreas Vil-
le Kristian Latvala, Noora 
Maria Moilanen, Aisla Sofia 
Alexandra Mourujärvi, Aa-
tos Otava Pulkkinen, Joel 
Veli-Väinö Räisänen, Jani-
na Sini Sakko, Janne Tapani 
Sevander, Benjamin Nikolas 
Säkkinen, Iida Vivianna Tet-
ri, Aurora Daniela Erica Ve-
teläinen.
tuira: Elea Ingrid Byman, Ce-
cilia Sofia Eskelinen, Elli Syl-
via Fyrstén, Nia Anni Sofia 
Hiltunen, Venla Emilia Hän-
ninen, Lenni Eemeli Ilmari-
nen, Jere Hannu Mikael Ka-
jaus, Jere Mikael Kanervala, 
Elias Oskari Koivukoski, Sa-
muel Sebastian Lauri, Helmi 
Alina Lämsä, Nella Henriik-
ka Sorvisto, Alisa Elsa Emilia 
Tolvanen, Nooa Antero Vil-
lanen.                                                
oulujoki: Milla Helmi Kaa-
rina Friman, Valtteri Antero 
Harju, Sini Orvokki Heikkilä, 
Niklas Juho Pekka Hemmi-
lä, Ella Amalia Jurvakainen, 
Juuso Viljami Kiiala, Inka Eli-
na Lohi, Leo Daniel Oikari-
nen, Elsi Sylvia Rautakoski.

Vihityt
tuomiokirkko: Tuukka Jo-
hannes Ruokamo ja Henna 
Eliisa Rytky, Markus Mikael 
Jokitalo ja Armi Irina Haho, 
Sami Kalle Alfred Lundqvist 
ja Katja Emilia Halttu.
karjasilta: Juha Jarkko Kal-
linen ja Marja-Liisa Helena 
Hyväri, Juha Matti Liljamo ja 
Pia Hannele Saajanto, Jukka 
Henrikki Jylkäs ja Riikka Jo-
hanna Lukkari, Pasi Antero 
Porola ja Sirpa Birgitta Orre-

veteläinen.
tuira: Juha Taneli Koskelo ja 
Sari Elina Kuitula, Osmo Jo-
hannes Kärkkäinen ja Raija 
Maarit Kemppainen, Heikki 
Veikko Juhani Korkeamäki ja 
Päivi Margit Härmä, Marko 
Pekka Erik Brockman ja Tiia 
Piritta Postila, Hannu Sakari 
Ylitolonen ja Heidi Satu Su-
sanna Hakala. 
oulujoki: Teemu Juhani Vä-
hä ja Virpi Liisa Korhonen, 
Jussi Antti Koivuniemi ja An-
ne Maarit Rytilä, Jani Kristi-
an Lackman ja Raija Liisa Ka-
mula, Marko Juhani Holappa 
ja Johanna Kristiina Kivistö, 
Juhani Antero Harju ja Jenni 
Reetta Soronen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aira Elina Si-
pilä, 75; Esko Ensio Lehtikan-
gas, 66.
karjasilta: Heikki Kalevi 
Säikkälä, 72; Hilja Maria Pie-
tilä s. Korhonen, 86; Irma 
Tuulikki Ventelä s. Hiltunen, 
69; Jaakko Juhani Halme, 83; 
Sulo Artturi Savela, 86.
tuira: Senja Annikki Mäke-
lä, 75; Seppo Vilhelm Luok-
kala, 75.
oulujoki: Rauha Eliina Ho-
lappa s. Vimpari, 83; Yrjö Ee-
ro Ossian Suomela, 77.

Hei sinä 
nuori, opiskelija tai nuori aikuinen! 

Kiinnostaako lähetystyö? Nyt sinulla on loistava mah-
dollisuus tutustua siihen konkreettisesti osallistumalla 
Missio Klubin

Matka toteutetaan kesäkuussa 2009. Tule mukaan syk-
syn ensimmäiseen Missio Klubin kokoontumiseen to 
9.10. klo 19 Karjasillan kirkolle. 

Siellä saat lisäinfoa matkasta ja voit ilmoittautua mu-
kaan. Infoa saat myös Kimmo Kieksiltä, 
p. 050-3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi

MatkallE

mikkelinpäivän jumalanpalvelus 

su 5.10. klo 13 
Oulun kaupungin sairaalassa, Kiviharjuntie 5.

Liturgina sairaalapastori Juha Kyllönen, saarnaa pasto-
ri Kimmo Kieksi, Karjasillan kirkkokuoro johtajanaan 
kanttori Juha Soranta. Kirkkokahvit.

vanhusten 
kirkkopyhä 

5.10. 12–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko 

Liittyy valtakunnalliseen 
vanhusten viikkoon. 
Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja musiikkiesi-
tyksiä. 

Edellisen käsikirjan mukainen messu 
5.10. 12–14, 

Pateniemen kirkko 

Muistatko vielä? Millainen oli jumalanpalvelus yli 20 
vuotta sitten? Tule Pateniemen kirkkoon sunnuntaina 5. 
10. klo 12. Veisaamme virret niin kuin silloin ennen. Kant-
torina Tommi Hekkala. Pateniemen virikekuoro avustaa, 
johtajana Andro Lehmus. Alttaripalvelus ja saarna kirk-
koherra Hannu Ojalehto. Kirkkokahvit. Kahvitilaisuudes-
sa Seppo Barck kertoo Pateniemen historiakirjan toises-
ta vaiheesta. 

Konsertti 
5.10. klo 19, 

Ylikiimingin kirkko 

Soile Isokoski sopraano, 
Katrin Meriloo urut. Li-
put 20 €, Musiikki-Kul-
las ja Ylikiimingin srk-
piirin toimisto sekä tun-
tia ennen ovelta. 

13.–19.10.2008

Juhlaviikon ohjelmassa konsertteja, enkelilauluilta per-
heille ja perinnejumalanpalvelus.
 
Kirsi Schalin toimittamaa On riemu, kun saan tulla. Oulujo-
en kirkko sata vuotta -juhlakirjaa voi ostaa Myllyojan seu-
rakuntatalolta (Koivumaantie 2) ja keskusrekisteristä  
(Isokatu 17). Kirjan hinta on 20 euroa.

viiden vartin kerho 
3.10. 14.30–15.45, 
Kastellin kirkko

5vartin kerho "Sävel & Sivellin" alkaa Kastellin kirkolla, 
pappilan tiloissa, Töllintie 38. Kerho on tarkoitettu eska-
rilaisille, ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalaisille. Kerhot 
kokontuvat tiistaisin ja perjantaisin kello 14.15–15.30. 
Ryhmään mahtuu viisitoista lasta. Kerhoasioista voi ky-
sellä lastenohjaaja Pia Vaaralalta, p. 044 316 1425.

Sanan äärellä 

2.10. 18.30–21, 
Huonesuon 

seurakuntakoti 

Sanan äärellä - tutkimis-
ta ja keskustelua osallis-
tujien aiheista. Vastuu-
henkilöt Merja Anundi 
ja Marja-Liisa Lehtonen.

oulujoen kirkko 
100 vuotta 
-juhlaviikko
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 2.10.–9.10.2008

kuorot: Saaren Sirkut ke 
8.10. klo 15 kirkolla. Kirk-
kokuoro to 2.10. ja 9.10. klo 
18.30.
lahtivajan käyttöön siu-
naaminen ja hartaus hirvi-
jahdin alkaessa pe 3.10. klo 
19 Lahtivajalla, Viinikantie. 
Timo Juntunen ja Matti Kes-
kinen. 
Eläkeliitto ti 7.10. klo 11 srk-
salissa.
kirkkovaltuuston kokous ti 
7.10. klo 18.30 srk-salissa.
kaikenikäisten kerho to 
9.10. klo 10 kirkolla.

Virsikirja 
kannesta kanteen

Su 5.10. klo 16.30 laule-
taan Mikkelinpäivän vir-
ret 136–139, syysvirsi 575 
ja virret osastoista terveys 
ja sairaus 477–483 ja van-
huus 526–531. Kirkkokah-
vit ennen lauluhetkeä.

Kuvaa Marjaniemestä Elsiltä

Matalakynnys korsuhovil-
la joka kuukauden ensim-
mäinen sunnuntai klo 16. 
kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30–14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Ke klo 
10–12 päiväkerho 5A ja 
klo 12.45–14.45 päiväker-
ho 5B. Pe klo 10–12 päivä-
kerho 4-vuotiaille. Huom. 
To 2.10. ei ole perhe- ja si-
saruskerhoja eikä kokko-
kerhoa. Keskipäiväkerho 
ke 1.10. klo 12 srk-talolla, 
Matt.18:1–6, 10.
hartaushetki lumilyhdys-
sä ke 8.10. klo 14.
kirkkokuoro: Harjoitukset 
ke 8.10. klo 18.30 srk-talol-
la. Kuoroon otetaan jatku-
vasti kaikkiin äänialoihin 
uusia laulajia. Tervetuloa 
laulamaan!
Raamattupiiri: To 9.10. 
klo 18 Helli Eeronkedolla, 
Luuk.6:27–38.

kaikki kesän 2009 rippikou-
lulaiset! Aloitustilaisuus srk-
talolla to 9.10. klo 18–19. 
Diakonia: Talvi lähestyy, 
otan mielelläni lahjoituksina 
vastaan uusia villasukkia, la-
pasia ja pipoja annettavaksi 
oman seurakunnan avustus-
ten yhteydessä. Lisäksi toi-
mitan taas Operaatio Jou-
lun lapsi -paketteja eteen-
päin. Lahjat tulisi olla valmii-
na lokakuun loppuun men-
nessä. Lahjat menevät Mol-
dovan ja Romanian köyhille 
alueille Patmoksen lähetys-
säätiön kautta. Marjolta saa 
valmiin lahjalaatikon, jos ha-
luat vaikka itse tehdä koko-
naan oman lahjasi tai sitten 
Marjo kokoaa niistä valmiita 
lahjoja. Pienikin apu on tar-
peen. Uudet lelut, vaatteet, 
hammasharjat, saippuat, ky-
nät, kumit, vihkot ovat sopi-
via lahjoja. Lisätietoja Marjo 
p. 045 638 1973.
Partio: Ma 6.10. klo 18 su-

denpentulauma Punatulkut 
srk-talolla. Metsähanhet ke 
klo 18-19.30 Naskun laavulla.
Rauhanyhdistys: Pe 3.10 klo 
19 raamattuluokka Kari Hir-
vasniemellä. Su 5.10 pyhä-
koulu I Jussila II Ilpo Kämäräi-
nen III Juho Oksa klo 17 seu-
rat ry:llä Kari Hirvasniemi. 
Ma 6.10 klo 19 sisarpiiri ry:llä 
Teuvo Tanhua. Päiväkerho ti 
7.10, to 9.10 klo 17.30-19 ja ke 
8.10 klo 17-18.30. To 9.10 klo 
13 varttuneidenkerho Ali Vii-
nikalla.
kuollut: Helvi Maria Solas-
te, 84.

laulaa EnkEltEn 
kanssa 

Enkelilauluilta to 2.10. 
srk-talolla. Aloitamme 
yhteisen illan piparikah-
veilla ja –mehuilla. Lau-
lun aloitamme klo 19. 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Kempele
Vanhustenviikon juhlaa vietetään Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa to 9.10. Ruokailu alkaa 
kello 12. 

muhos 
Vanhustenviikon juhla ke 8.10. seurakuntata-
lossa. Kaikille avoin tilaisuus alkaa ruokailul-
la kello 11.30. 

oulu
Vanhustenviikon juhla viittomakielisille ikäih-
misille järjestetään ma 6.10. Juhla alkaa mes-
sulla tuomiokirkossa kello 12. Sen jälkeen siir-
rytään Keskustan srk-talolle. Lopuksi kokoon-
nutaan yhteiselle juhla-aterialle. 

Ylikiimingin alue järjestää laulutapahtuman 
Iloa elämään laulusta. Vanhuksia kutsutaan ke 
8.10. kello 12 Ylikiimingin srk-talolle.

Vanhustenviikon juhla järjestetään pe 10.10. 
kello 13 Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1. 

Siikalatva
Yhteinen vanhusten- ja lastenkerho ti 7.10. kello 
10–12 Pyhännän srk-talossa. Yhteinen ateria. 
Vanhustenviikon kirkko ti 7.10. kello 13 Piip-
polan kirkossa. 
Vanhustenviikon seurakuntakerho ke 8.10. kel-
lo 12 Koivulehdossa. 
Ruokailu ja myyjäiset Tavastkengän diakonia-
kylätoimikunnan hyväksi ke 8.10. kello 11.30. 
Tavastkengän kylätalolla. Bussikyyti lähtee kel-
lo 10 srk-talolta. 
Vanhustenviikon ystävänkammari pe 10.10. al-
kaen kello 10 ruokailulla Kestilän srk-kodissa.
 
tyrnävä
Perhekirkko su 5.10. kello 12 seurakuntatalol-
la. Jumalanpalveluksen jälkeen lounas srk-ta-
lolla. 
Iäkkäiden ulkoilutapahtuma ti 7.10. kello 13–15  
Tyrnävän urheilukentällä. 
Vanhustenviikon juhla ke 8.10. kello 11–14 srk-
talolla. Ruoka- ja kahvitarjoilu. Kyytiä tarvit-
sevat yhteys pe 3.10. mennessä Seija Mälliseen 
044 576 7013. 

Vanhuskin 
voi eheytyä

Vanhustenviikko 5.– 12.10.
Teemana Viisas vanhuus

Vanha voi olla viisas, mut-
ta voiko vanhanakin vii-
sastua? Professori Sirkka-
Liisa Kivelän mukaan 

voi. Kivelä on turkulainen yleis-
lääketieteen professori, joka on 
työskennellyt iäkkäiden paris-
sa.

– Kun ihminen vanhenee, hä-
nen on pakko käsitellä omaa elä-
määnsä. Terveeseen vanhenemi-
seen kuuluu tunneperäinen muis-
telu.

Muistelemalla ja menneen tar-
kastelulla vanha ymmärtää elä-
määnsä ja tekojaan. Tällä tavalla 
hän voi saavuttaa viisautta.

Monet vanhoista masentuvat, 
mikä voi johtua jäsentelemättö-
mästä elämästä. Kun masennuk-
sesta on parannuttu ja elämää jä-
sennelty, ihminen saattaa eheytyä 
elämänsä viime metreillä. Eheyty-
minen edellyttää, että lähiympä-
ristö arvostaa vanhaa ihmistä.

– Meillä on liian paljon kielteis-
tä asennetta vanhuksia kohtaan. 

Vanhus saattaa ajatella, että hän ei 
ole minkään arvoinen, Kivelä huo-
mauttaa.

Vanha ei saisi jäädä yksin. 
Yksinäisyys altistaa fyysisille 
ja psyykkisille sairauksille sekä  
psyykenlääkkeiden käytölle.

– Miksi me emme voi keskus-
tella sen puistonpenkillä istuvan 
vanhuksen kanssa, Kivelä kysyy.

Jos vanhuksella on ihmisiä, 
jotka vaikka soittavat hänelle 
joka päivä, hän pysyy elämässä 
kiinni. 

Kivelän mukaan vanhuuden 
ikäraja on nykyään 85 vuodessa. 
Silloin elintoiminnot ovat selväs-
ti hidastuneet ja vanhus unohte-
lee enemmän. Myös aivojen toi-
minta on vähän hidastunut.

Eläkeikä alkaa kuusikymppi-
senä ja todellinen vanhuus kol-
kuttelee siis vasta 85 vuoden iäs-
sä. Eläkeläisellä on useimmiten 
paljon vuosia edessään. 

pEKKA HELiN

Seurakunnissa vietetään vanhustenviikkoa

SPR:n ystäväpalvelu tarjoaa kyyti- ja 
kynkitysapua siikamarkkinoille Marja-
niemeen 11.–12.10. Lisätiedot Salli Mä-
kelä 040 7510036. Siikamarkkinaviikon-
lopun kirkolla tapahtuvasta ohjelmasta 
tarkemmin seuraavassa lehdessä.

siikamarkkinoille kyydillä

E l s i  H u t t u n e n
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Eläkeläisten musiikkipii-
ri syyskauden ensimmäinen 
kokoontuminen to 2.10. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät tervetuloa.
sanan ja rukouksen ilta su 
5.10. klo 18. Kellon srk-kodis-
sa. Martti Heinonen.
seurakuntakerho ma 6.10. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalolla.
lähetyspiiri ti 7.10. klo 13 
pienryhmätila.
Rakkaus on lahja Jumalan 
-konsertti ke 8.10. klo 18 
srk-keskuksen isossa salissa. 

Sari ja Leo Louhivaara (tan-
goprinssi 1989).
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä to 9.10. klo 13 Revon-
kodin ryhmätyötilassa, Re-
vontie 14.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri perjantaisin klo 15 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa, Kirkkotie 10 C. 
nuoret: Avoimet ovet Kellon 
srk-kodissa ke klo 18–20 ja to 
klo 18–20 Martinniemen srk-
kodissa. Syyslomalla (43) ei 
ole avoimia ovia.
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanhakou-
lu, to 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-kodissa, pe klo 
10–11.30 kirkonkylän Vak-
kurilassa ja Martinniemen 
srk-kodissa.
Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ma 13.10. 
klo 17.30 Isoniemen leirikes-
kuksen saunalla. Iltapalan 
vuoksi ilm. viim. 9.10. Mer-
ja Kosamolle 040 0383 624 

tai Seija Lommalle 040 5898 
362.
apua arjen askareisiin: Ti-
laa kotiisi pari reipasta nuor-
ta siivoamaan, hoitamaan 
lapsia, haravoimaan tai leik-
kaamaan nurmikkoa ym. Tar-
joamme avun pienellä hin-
nalla – 5 euroa / h / apulai-
nen. Voit varata apulaisen 
numerosta 045 6576 122 / 
Katri tai 040 8245 861 / Tarja.
kirkkoherranviraston toi-
mistonhoitajan virka. Ha-
kuaika 30.10. klo 16 mennes-
sä. Katso erillistä ilmoitusta 
sivulla 8.
haukiputaan rauhanyhdis-
tys: raamattuluokka pe 3.10. 
klo 18.30 Jokelalla, Kääriän-
tie 4, pyhäkoulut su 5.10. 
klo 12 R. Paasolla, Rannan-
tie 194, Koukkarilla, Jokelan-
tie 233 ja Myllymäellä, Laita-
karintie, seurat su 5.10. klo 
17 kirkossa, Olavi Hyry, Ar-
to Nevala. kello: myyjäiset 
la 4.10. klo 13 ry:llä, alkaen 

kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
perjantaina 3.10. 
kevätkauden suunnitte-
lupäivän vuoksi.

naisten piiri to 2.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Seija Helomaa.
Miesten piiri to 2.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ti 7.10. eikä seura-
kuntapiiriä to 8.10. 
Vanhustenviikon juhla to 
9.10. Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa alkaen ruokailulla 
klo 12. Kuljetusta tarvitsevat: 

Linja-auto 1: Sarkkirannan 
Siwa klo 11, Hovintien Palve-
lukeskus klo 11.10, Palveluta-
lo Hovila klo 11.15. Linja-au-
to 2: Kirkonkylän seurakun-
takoti klo 11.15, Palolaitok-
sen pysäkki, Honkasen mo-
nitoimitalo klo 11.20. Muuta 
kuljetusta tarvitsevat, pyy-
dämme teitä ottamaan yh-
teyttä p. 040 7790 368 / Sirk-
ku Määttä. Järj. Kempeleen 
kunta ja seurakunta.

kahvi- ja teekuppinäyttely 
esillä Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
aamurukous ke klo 7 kir-
kossa. 
Perhekerhot: ke Kirkonkylän 
srk-kodissa ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30–11 
sekä ti, ke ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa. 
kuorot: Varhaisnuorten 
kuoroa ja mukulakuoroa ei 
ole vkolla 40 (2.–3.10.) Kirk-
kokuoro ke 8.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 8.10. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
hartaus to 9.10. klo 13 ter-
veyskeskuksen vuodeosas-
tolla.
lähetysilta to 9.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Vie-
raana hiippakunnan lähetys-
sihteeri Matti Laurila ja Na-
rayan Sinngh Forward loo-

king-järjestöstä Nepalista. 
Kahviraha lähetystyölle.
Veikon valinta Päihdeongel-
maisten ja yksinäisten päivä-
toiminta ke klo 12–15 kirkon-
kylän srk-kodissa.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa, Kirkonky-
län srk-kodissa ma klo 10-12.
Varhaisnuoret: Kokko-
kankaan srk-keskus: Mo-
nitoimikerho ma klo 
17.30–18.30, Taidekerho ti 
klo 17–18, Kokkikerho ke 
klo 16.30–18 ja Puuhaker-
ho to klo 17–18. Keskustan 
srk-talo: Toimintakerho ti 
klo 17.30–18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17–18. vanha 
pappila: Kokkikerho ma klo 
16.30–18, Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 

ti klo 16–17.30 ja Liikuntaker-
ho ke klo 16.30–17.30. 
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Nuor-
tenilta to klo 19–21 VP.
kempeleen ry: Vauvailta to 
2.10. klo 19 ry:llä. Raamattu-
luokat pe 3.10. klo 18 nuo-
remmat: Tuomivaara, Tuohi-
nokuja 12, vanhemmat: kts. 
nuortenilta. Nuortenilta pe 
3.10. klo 19 ry:llä. Pyhäkou-
lut: su 5.10. klo 12 Kokkokan-
gas: Karvonen, Porttilyhdyn-
kuja 1. Keskusta-Ollila: Paja-
la, Savikorventie 62. Santa-
mäki: Hyry, Peltomiehentie 
36. Paituri: Ahola, Lähetvai-
niontie 11. Seurat su 5.10. klo 
16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
3.10. klo 19 Sari ja Janne Le-
pistöllä, Miinanpolku 2. Kirk-
koseurat. Su 5.10. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa.
kastetut: Mirella Kaarina Si-
pola, Anni Katariina Autio, 
Sini Amanda Peltokorpi, En-

na Kristiina Haho, Camilla 
Marie Elina Laukka, Lili Ilo-
na Vääräniemi, Wilma Liisa 
Amalia Koskela, Emmi Maa-
ria Alatalo.
Vihityt: Antti Juha Aleksi 
Laukka ja Anne Marie Vei-
jalainen.
kuollut: Pentti Einari Rautio, 
86; Raimo Erkki Anttila, 74; 
Eero Juhani Ravaska, 60.

Pyhäkoulu seuraavan ker-
ran su 12.10. klo 12 Montin-
salissa.
hartaus ke 1.10. klo 14 Jaa-
rankartanossa. Raimo Salo-
nen, Anna-Kaisa Pitkänen.
hartaus to 9.10. klo 14 Vire-
koti, Markku Palosaari.
kuorot: Poikakuoro to 2.10. 
klo 17 srk-keskuksessa. Kan-
taattikuoro to 2.10. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Projektikuo-
ro ke 8.10. klo 18.30 Kirkko-
pirtillä. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
2.10. klo 18.30 Jäälin srk-ko-
dissa.
Diakoniapiiri ma 6.10. klo 
12.30 Jäälin srk-kodissa.
kaatuneitten omaisten ilta 
7.10. klo 17 Montin-salissa.
Vanhustenviikon pääjuhla 
ke 8.10. klo 13 Jäälin srk-ko-
dissa, juhlapuhe Heino Jur-
vakainen, mukana Markku 
Palosaari ja Anna-Kaisa Pit-
känen.
Yhteisvastuu-CD:n myynti 

kirkkoherranvirasto ja erja.
haho@evl.fi, 0400 775 164.
ajanvaraus diakonia-
työntekijöile Ulla Juntti-
la 040 579 3247, Erja Haho 
0400 775 164, Jaana Kontio 
040 5793 248.
kirpputori lähetyspisara 
Tuohimaantie 12, ma-pe klo 
9–17. Otetaan vastaan lah-
joituksina vaatteita ja tava-
roita. Pienimuotoista korja-
usompelua p. 050 322 4664.
kodinhoitaja toini haapala, 
puhelinpäivystys arkisin klo 
8–9 p. 044 576 0019
nuorisotyö: Isoskoulutuk-
seen ilmoittautuminen viim. 
3.10. Seppo 040 7431 903, 
Aulikki 040 743 1904 ja San-
na 040 577 0628. Yökahvi-
la pe 3.10 klo 19–22 kirkon-
kylän srk-keskuksessa. 10-v.
synttärit 4.10. klo 12–14 srk-
keskuksessa ja 4-v. synttärit 
4.10. klo 16–18 srk-keskuk-
sessa.
Perhekerhot ja -kahvilat: to 

klo 9.30–11.30 Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin srk-kodissa. Jää-
lin perhekerho ulkoilee 2.10. 
(säävaraus).  
kirkkovaltuuston kokous ke 
1.10. klo 18 srk-keskuksessa.
koskas kuulet kalahuksen, 
riennä herran huoneeseen 
-näytelmä Kiimingin seura-
kunnan historiasta. Esityk-
set Kiimingin srk-keskukses-
sa 14.–16.10. Koululaisnäy-
tökset päiväaikaan, avoimet 
näytökset iltaisin klo 18. Va-
paa pääsy. Tied. 040 509 
7299.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su 5.10. klo 13 ry:llä. Lau-
luseurat pe 3.10. klo 19 ky-
läpiireittäin. Raamattuluok-
ka pe 3.10. klo 18 ry:llä. Py-
häkoulut  su 5.10. Mikkelin-
päivä, pyhäkoululaiset kirk-
koon. 
kiimingin Rauhan sana: 
Seurat 5.10. klo 15 Montin-
salissa.

sanan Ja RukouksEn Ilta 

Sunnuntaina 5.10. vietetään sa-
nan ja rukouksen iltaa Jäälin seu-
rakuntatalossa kello 18 alkaen. Il-
lan ohjelmassa on laulua, rukous-
ta ja puhetta. Omien rukousaihei-
den lisäksi illassa voidaan muistaa 
kaukaisia lähimmäisiä. Illan vieraa-
na on Suomen Pipliaseuran pääsih-
teeri Markku Kotila. Musiikista vas-
taa kanttori Anna-Kaisa Pitkänen. 
Illan juontaa Helena Ylimaula.
Pipliaseura osallistuu raamatun-
käännöstyöhön ja Raamattujen 
levittämiseen sitä tarvitseville yh-
teistyössä Yhtyneiden Pipliaseu-
rojen kanssa yli 200 maassa ja 500 
käännöshankkeessa. Raamattutyö-
tä tehdään, jotta jokainen ihmi-
nen maailmassa saisi lukea ja kuul-
la Jumalan sanaa sillä kielellä, jota 
hän parhaiten ymmärtää. Kiimin-
gin seurakunta tukee Intian varli-
heimon parissa tehtävää raamat-
tuhanketta.

ruokailulla, päiväkerho ma 
6.10. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: päiväkerho to 2.10 
klo 17.30–19 ry:llä, myyjäis-
ompeluseurat pe 3.10 klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
5.10. klo 12: Asemakylä etelä 
Antti Partasella, Asemakylä 
pohj. Markku Laukalla, Kes-
kikylä Juha Hartikalla, Vänt-
tilänperä Pauli Leppäsellä, 
Taipaleenkylä Harri Heikka-
lalla, päiväkerho ke 8.10. klo 
17.30–19 ry:llä. 
kastettu: Tatu Ilmari Kaihua, 
Johannes Valfrid Satalahti, 
Henri Henrik Hyvönen, Alek-
si Miikkael Holappa, Kaspe-
ri Asko Helmer Kaarre, Riina 
Johanna Tuominen, Minttu 
Ellen Alakärppä.
avioliittoon kuulutettu: 
Esa-Jaakko Johannes Hell-
man ja Tuija Elina Viinamäki.
kuollut: Eeva Liisa Haapalai-
nen, 72.

Ku va t :  H anna Y l imau la

Rukousilta 

ti 7.10. klo 18.30 kirkossa. 
Mukana Pirkko Jalovaara.  

w w w.sxc . hu /  A l e xan d e r  R i s t

varhaisnuorten toimintapäivät 
syyslomalla 

Haukiputaan seurakunta järjes-
tää perinteiset 1.–6.-luokkalais-
ten lasten toimintapäivät Kellon 
seurakuntakodilla, Martinniemen 
seurakuntakodilla ja kylällä Wirk-
kulassa (seurakuntakeskuksen si-
säpiha) syyslomalla 20.–22.10. kel-
lo 10–15.
Toimintapäiviä vetävät nuoret, 
seurakunnan koulutetut kerho-
nohjaajat. Toimintapäivillä lei-
kitään, askarrellaan, pelataan ja 
kokkaillaan. Toimintapäivämaksu 
on 3.50€ / päivä, joka laskutetaan 
jälkikäteen. Voit ilmoittautua kaikkiin kolmeen päivään 
tai johonkin noista kolmesta päivästä. 
Ennakkoilmoittautuminen 13.10. kello 12–16 puhelinnu-

meroon 040 5436 960/ Pekka 
Rintamäki. 

Lämpimästi tervetuloa!
Haukiputaan seurakunta/
Varhaisnuorisotyö
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eurakunnissa tapahtuu 2.10.–9.10.2008
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kuorot: Tähdet to 2.10. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat ke 8.10. klo 18 srk-ta-
lolla. 
Vapaaehtoiskoulutus alkaa 
la 4.10. Koulutuksessa tilaa, 
lisätietoja 044 7521 227.
senegal-opintopiiri su 5.10. 
klo 18 srk-talolla. Pentti Kor-
tesluoma vierailee.
Ystävärengas ma 6.10. klo 
12 srk-talolla. ”Äidiltä opit-
tua” – Maisa Hautamäki.
hyvän mielen päiväkahvit 
ti 7.10. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-
piirin vintillä.
tupoksen olohuone ti  7.10. 
klo 14–16 kahvikupin ääres-
sä: Korttiaskartelu – Maisa ja 
Kyllikki.

Diakoniaryhmä tupokseen. 
Kokoamme ryhmää eri-ikäi-
sistä tuposlaisista tavoittee-
na kehittää yhteisöllisyyttä. 
Tule ja tuo naapuri mukana-
si. Mari Viljas ja diakonissa 
Maisa Hautamäki 044 7421 
227.
Ikäihmisen juhla ke 8.10. klo 
11–14 srk-talolla. Juhlapuhe 
kansanedustaja Kyösti Kar-
jula. Lasten, nuorten ja elä-
keläisten ohjelmaa. Ruokailu 
ja kahvi. Järjestää Limingan 
kunta ja seurakunta. Avus-
taa Luovi ja yläaste. Kyydit 
sponsoroi Kylmänen ja Tak-
siasema. Kyytitilaus pe 3.10. 
klo 10–11 p. 044 7521 226.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
8.10. klo 18.30 Heiskareilla, 
Rännärintie 5. Gal.4.
hartaus to 9.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
sururyhmä aloittaa 9.10. 
kokoontuen viisi kertaa. Ilm. 
3.10. mennessä 044 7521 226 
tai 044 7521 224.

tulossa: Särkyneille on pu-
huttava hiljaa – hengellisen 
musiikin konsertti pe 10.10. 
klo 19 kirkossa. Sari ja Leo 
Louhivaara. Vapaa pääsy, ko-
lehti Louhivaarojen työlle. 
Rippikoulutyö: Rippikou-
lulaiset osallistuvat su 5.10. 
klo 10 perhekirkkoon. Kir-
kon jälkeen rippikoululaisil-
le jumalanpalvelusopetusta. 
Rippikoululaisten ryhmäja-
ko ilmoitetaan perhekirkon 
jälkeen. Su 5.10. klo 15  ju-
malanpalvelus Vanamossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
rippikoululaisille jumalan-
palvelusopetusta.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 
5.10. klo 15 Vanamossa juma-
lanpalveluksen aikana. Per-
hekirkon takia pyhäkoulua 
ei ole Kotikololla.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
2.10. klo 18–20 Kotikololla. 
Isoskoulutus su 5.10. Vana-
mon yläkerrassa, klo 12–16 
uudet isoset ja klo 15–18 jat-

koisoset.
Perhekerhot: Kirkonkylällä 
Kotikolo ti 7.10. klo 9.30–11 
ja Tupoksessa Vanamo ke 
8.10. klo 9.30–11. Molemmis-
sa kerhoissa vierailee neuvo-
lan perhetyöntekijä Maarit 
Rajander.
Päiväkerhotyö: Päiväkerho-
laiset laulavat perhekirkossa  
su 5.10. klo 10. 
Partiotyö: Pe 3.10. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 
15–17. Heimopäälliköiden 
neuvosto partiotoimistossa 
klo 16.30–17.30. Lippukun-
nan hallitus Partiokämpäl-
lä klo 18–20. Su 5.10. Kirkko-
palvelussa Kanervat. Ke 8.10. 
Mafeking 2/08-09 (vj-koulu, 
vj-jatko, kadetit), partiokäm-
pällä klo 18–20.30. Varustus: 
lämmin säähän sopiva ul-
koiluasu ja -jalkineet, vj-lip-
pis, partiohuivi, repussa: is-
tuinalusta, muistiinpanovä-
lineet, juotavaa, evästä, ot-
salamppu, puukko yms. Pe 

10.10. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 15–17. Kar-
hunkaato 08 maastoleikki 
pe-la 10.–11.10. partiokäm-
pällä tarpojille ja samoajille. 
Leirikirje jaossa Kotikolol-
la. Johtajat! Palauttakaa jä-
senilmoituslomakkeet par-
tiotoimistoon. Tiedustelut: 
markku.korhonen@evl.fi, p. 
044 7521223, www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 3.10. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä, klo 18.30 nuortenilta 
(raamattutunti) Vanamossa. 
La 4.10. klo 18.30 äidit ja isät 
ilta ry:llä. Su 5.10. klo 11.30 
pyhäkoulut. Varttuneiden 
kerho ti 7.10. klo 12 Eila Me-
riläisellä, Honkisuontie 3.
kastettu: Fia-Leila Selmi Es-
teri  Herrala, Juho Johannes 
Olavi Kovalainen, Toivo Hen-
rik Vuoti.
Vihitty: Joni Jaakko Vanha-
mäki ja Katja Maarit Pää-
aho.

kirkkoherranvirasto 
ja toimistot suljettu  
to 2.10. suunnittelupäi-
vän vuoksi.

sYYsloMan 
toIMIntaa

Päiväleirit 1.–6.-luokkalai-
sille ti 21.10. Vanamossa ja 
ke 22.10. srk-talolla. Ohjat-
tua toimintaa klo 10–14. 
Hinta 3 euroa / päivä, sis. 
ruokailun (4H-jäsenet 2 
euroa). Ilmoittautumiset 
10.10. mennessä 0400 803 
837 / Heli Hietala.
Kouluikäisten retki Ouluun 
to 23.10. Käydään Tieto-
maassa, eläinmuseossa ja 
syömässä! Hinnat: 7–10-v. 
16 euroa, 11–15-v. 19 eu-
roa, yli 16-v. 22 euroa. (4H-
jäsenet 2 euron alennus). 
Ilmoittautumiset 10.10. 
mennessä 55873655 tai 
0500 688 848 / Raija Palsa.

Järjestää seurakunta, 
kunta ja 4H-yhdistys

Miesten piiri pe 3.10. klo 18 
Koortilassa.
Virsilaulutuokio ma 6.10. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.

naistenilta ma 6.10. klo 
18.30 Koortilassa. Nyyttikes-
tit. 
hartaus ke 8.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 8.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaus ja ehtoollinen to 
9.10. klo 14 Vire kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
lähetysilta to 9.10. klo 18.30 
Mirjam ja Markku Kesänie-
mellä, Ähkyläntie 28, Jouni 
Heikkinen.
kuorot: to 2.10. klo 18.30 ää-
nenhuoltokoulutus srk-talos-
sa, Mari Klemettilä. Ke 8.10. 
klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa. To 
9.10. klo 18.30 kamarikuoro 
srk-talossa.
lapset ja perheet: perhe-
kerhot ti klo 9.30–11.30 srk-
talossa ja Päivärinteen srk-
salissa sekä to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 

laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Laitasaaren seurakuntapiiri-
läiset osallistuvat vanhusten-
viikon juhlaan ke 8.10.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 3.10. klo 19 raamattuluo-
kat kirkossa ja ompeluseurat 
ry:llä. La 4.10. klo 18 aikuis-
ten ilta ry:llä. Su 5.10. klo 12 
pyhäkouluna mikkelinpäivän 
perhekirkko. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 8.10. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 4.10. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Su 5.10. klo 13 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Helmi Aino Sofia 
Keränen, Leea Helmi Elisa-
bet Louhisalmi, Lyydia So-
fia Lehto, Roni Kasperi Pit-
känen, Verne Jaakonpoika 
Hannuksela.
kuollut: Elma Katariina Jo-
kelainen s. Henttunen, 89.

Koulupastoripäivystys to 2.10. klo 
10.40–12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Päivystys pe 3.10. klo 15–17 nuorisotoimis-
tolla srk-talon alakerrassa, p. 533 1201. 
Yökahvila la 4.10. klo 19.30–23.30 Nuok-
karilla. Rippikoululaiset saavat yhden mer-
kinnän rippikoulukorttiin. 
Isoskoulutus ke 8.10. klo 17–19 Koortilassa. 
Nuortenilta to 9.10. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Gospellauluryhmään ote-

VanhustEnVIIkon 
Juhla 8.10. 
ke 8.10. klo 11.30 srk-ta-
lossa. Ruokailu, kahvit ja 
juhlaohjelmaa, Sari Mus-
tonen, Päivi Väänänen-
Riihiaho, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava. Ti-
laisuus on kaikille avoin, 
keskipäivänkerholaiset 
ja seurakuntapiiriläiset 
mukaan!

kuorot: Vox Margarita ke 
8.10. klo 18, nuorisokuoro 
to 2.10. ja to 9.10. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 2.10. ja to 
9.10. klo 18, lapsikuoro to 
9.10. klo 17 ja Sarakylän kap-
pelikuoro to 9.10. klo 18.45.
kirpputori ke 8.10. klo 
10–13. Myytävänä mm. tuo-
retta pullaa, kahvia ja arpo-
ja. Kirpputorille otetaan vas-
taan lahjoituksia. 
Vanhustenviikon yhteis-
laulutilaisuus ke 8.10. klo 
13 srk-kodissa. Tuo virsitoi-
veesi. Laulattamassa ja lau-
lamassa Jukka, Henna ja elä-
keläisten musiikkipiiri.
Ystävän kammari ti 7.10. klo 
11.30–13.30 srk-kodissa. Ota 
jokin vanha esine mukaasi.
lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 6.10. klo 18.30.
laulunjäljet-tilaisuus srk-
kodissa ke 8.10. klo 19. Tilai-
suudessa lauletaan hengelli-
siä lauluja mm. Siionin Kan-

teleesta. Laulunjäljet on saa-
nut nimensä siitä kokemuk-
sesta, että kuullut ja lauletut 
laulut jättävät pysyviä jäl-
kiä ihmisten sieluun ja sydä-
meen – seuraamme nyt näi-
tä jälkiä. Mukana Vox Mar-
garita -kuoro Keijo Piiraisen 
johdolla sekä Raimo Läh-
teenmaa. Kahvitarjoilu.

omaishoitajat rippikoulusa-
lissa ma 6.10. klo 11.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä Taivalkoskella su 19.10. 
klo 10. Meno omin kyydein. 
Ilmoittautuminen Taivalkos-
ken kirkkoherranvirastoon 
8204 200.
näkövammaisten leiripäivä 
ke 15.10. Taivalkoskella. Läh-
tö srk-kodilta 8.30 ja paluu 
noin 18.30. Ilmoittaudu Hen-
nalle p. 0400 866480 viim. 
ma 6.10. Opaskoira voi olla 
mukana. Retken hinta 10 €, 
sisältää ruuan ja matkan.
Rönö pe 3.10. klo 18–22.
Rippikoululaiset A- ja B-ryh-
mä, ensimmäinen talvitunti 
la 4.10. klo 10–13.15 srk-ko-
dissa. Kynät ja kumit mu-
kaan.
Varhaisnuorten syysloma-
leiri Hilturannassa  20.–21.10. 
Ilm. pe 10.10. klo 15 mennessä  
p. 08 882 3100.
apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-

ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtä-
vissä. Hinta 5 € / tunti / apu-
lainen. Varaukset Tiinalta  
p. 040 571 4636. 
Perhekerho to 2.10. ja to 
9.10. klo 10–13 ja ma 6.10. klo 
10–13 srk-kodissa, ke 8.10. 
klo 10–13 Petäjärinteen ky-
lätalossa.
Muskari ma 6.10. klo 
16.30–17.15 srk-kodin kerho-
tilassa ja to 2.10. klo 16–17 
Sarakylän koululla. 
Rauhanyhdistykset: Käsi-
työilta Sarakylässä Juhani 
Jurmulla pe 3.10. klo 19 ja 
lauluseurat Sarakylässä Pasi 
Kummalalla su 5.10. klo 19. 
Nuorisotyöilta Kurenalan 
ry:llä su 5.10. klo 17.
kastettu: Ante Jalmari Oi-
nas, Lassi Pekka Aatami Tur-
peinen, Veikko Eemeli Pelt-
tari, Sara Julia Leino, Eetu 
Lukas Aleksanteri Kantonie-
mi.

Vihitty: Pasi Antero Poro-
la ja Sirpa Birgitta Orrevete-
läinen.
haudattu: Saima Similä, 93; 

Anna Valpuri Ahonen, 89; 
Jaakko Viljam Eerikäinen, 68; 
Arvo Olavi Luokkanen, 79.

IlMaIsIa kERhoJa 
VaRhaIsnuoRIllE

Puuhakerho ma 17–18, 
Hirvaskosken koulu
Puuhakerho 0.–2.-lk 
ma klo 16.30–18, 
srk-talo Rönö
Puuhakerho 3.–6.-lk
ke klo 16.30–18
srk-talo Rönö
Partio, ke 18–19
Rönö ja nuorisosali

Lisätietoja Tiina Inkeroi-
nen p. 0400 57104636

”Jeesus siunaa meitä, anna enkeleitä”

Perhemessu Laulaa enkelten kanssa srk-kodissa su 
5.10. klo 12. Vietämme lapsityön ja päivähoidon 
syyskauden avajaiskirkkoa. Lapset laulavat laulun 
Anna enkeleitä. Mukana lapsikuoro, pyhäkoulu-
opettajien pyhäkoululaulu ja lasten virsipotpuri 
kanttori Keijo Piiraisen johdolla. Kirkkosalin aulas-
sa enkelinäyttely. Kahvi- ja mehutarjoilu.

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n

nuorten syksy käynnistyy

S a t u L a p in lam p i

taan uusia laulamisesta kiinnostuneita se-
kä säestystaitoisia nuoria mukaan. 
Maata näkyvissä -festarit 14.–16.11. Turus-
sa. Hinta 54 euroa sisältää liput ja matkan. 
Ilmoittautumiset Rainerille ke 15.10. men-
nessä. 

Nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen p. 
040 5246534 ja Rainer Väänänen p. 040 
5851057.
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siikasalo www.siikasalo.fi

siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

sRk:n lähetysseurat su 5.10. 
klo 16 Pyhännän srk-talossa, 
ma 6.10. klo 19 Kestilän kir-
kossa, ti 7.10. klo 19 Pulkki-
lan kirkossa, ke 8.10. klo 19 
Piippolan srk-kodissa ja pe 
10.10. klo 18.30 Rantsilan 
srk-talolla.

kEstIlä
Pihkalanrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 2.10. klo 11 
Leena ja Leevi Kiiskisellä.
seurakunnan ohjelmaa pe 
3.10. klo 13 Pihlajistossa.
nuortenilta pe 3.10. klo 19 
kerhokodissa.
Rippikoulua la 4.10. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Maaseutuväen kirkkopyhä 
su 5.10. klo 10 messu kirkos-
sa, ruokailu ja ohjelmaa srk-

kodissa.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 6.10. klo 12 Anja 
ja Aimo Kurkisella.
kirkkokuoro ti 7.10. klo 19 
srk-kodissa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 9.10. klo 11 Kaari-
na ja Kalevi Niirasella.
kerhot: to 2.10. klo 11, päivä-
kerho ma klo 10, Aarrearkku 
to klo 15.30 ja Salaisuuksien 
kaivos to klo 17.30.
Vihitty: Kim Bertel Edsvik 
ja Anu Marika Hannele Pel-
likka.

PIIPPola
Vanhustenviikon kirkko ti 
7.10. klo 13 kirkossa. Kulje-
tukseen ilm. viimeistään ma 
6.10. Saila Karppiselle 0207 
109 856. 
kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11. Kirkkokuo-
ro ma klo 14.30 srk-kodissa.
kerhot: Kehitysvammaisten 
kerho ma 6.10. klo 12.15 srk-

kodissa. Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16.30. Perhekerho 
pe 3.10. klo 10. 

PulkkIla
kirkkokahvit ja lähetys-
myyjäiset su 5.10. perhekir-
kon klo 10 jälkeen srk-talos-
sa. Lahjoituksia otetaan ilol-
la vastaan. 
Ystävyysseura ti 7.10. klo 13 
vanhustentalossa.
ompeluseurat pe 3.10. klo 
19 Marja ja Tapani Toppilalla.
Pyhäkoulu su 5.10. klo 11.30 
ry:llä.
kerhot: Päiväkerho pe klo 
13 ja perhekerho ma klo 10. 
Vanhustenviikon seurakun-
takerho ke 8.10. klo 12 Koi-
vulehdossa. 
kastettu: Eelis Reino Johan-
nes Kärki.
Vihitty: Johanna Reeta An-
nikki Svartström ja Jouko Jo-
hannes Ojakoski.

PYhäntä
Pyhäkouluväen kirkkopy-
hän kirkkokahvit su 5.10. 
klo 12 jumalanpalveluksen 
jälkeen srk-talossa. 
laitosvierailu ti 7.10. Oulai-
siin, lähtö klo 16. Taukokan-
gas klo 17.30 ja Oulaskangas 
klo 18.30. Kyyditys p. 0207 
109 871.
Vanhustenviikon ruokailu 
ja myyjäiset Tavastkengän 
diakoniakylätoimikunnan 
hyväksi ke 8.10. klo 11.30 Ta-
vastkengän kylätalolla. Bussi 
lähtee klo 10 srk-talolta. 
lauluseurat ke 8.10. klo 
18.30 Elisa ja Jarmo Pekka-
risella.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12. Lapsikuoro to klo 17 
Kirkkokuoro to klo 18. Nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa. 
kerhot: Päiväkerho ti 7.10. 
klo 10. Salaisuuksien kaivos 
ke 6.10. klo 15. MLL:n perhe-
kerho ma 6.10. klo 11 k-huo-

neessa. Yhteinen vanhus-
ten- ja lastenkerho ti 7.10. 
klo 10–12 srk-talossa, harta-
us Kautto. Yhteinen ateria. 
Perhekerho to 9.10. klo 11. 
kuollut: Kaisa Lyydi Kono-
la, 91.

RantsIla
opistoilta pe 3.10. klo 19 ja 
seurat la 4.10. klo 19 ry:llä.
kirkkokahvit sekä rippikou-
lun aloitus ja infotilaisuus su 
5.10. klo 10 jumalanpalveluk-
sen jälkeen. 
Eläkeliitto ti 7.10. klo 11 srk-
talolla. 
herättäjäseurat to 9.10. klo 
19 Wilppolassa. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talolla. Lapsikuoro 
Stellat ke klo 15 srk-talolla (ei 
8.10.), to klo 13.30 Mankilan 
koululla ja pe 3.10. klo 13 Ho-
vin koululla. Rantsilan Laulu 
to klo 10 srk-talossa.
kerhot: Perhekerho Palle-
rot ma klo 10. Hovin nuppu-

kerho ti klo 10. Pikku nuput 
ke klo 11. Isot nuput to klo 
13.30. Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30. Hovin var-
haisnuoret ke klo 14 ryhmä 
I ja klo 15.30 ryhmä II. Tyttö-
kerho to klo 17. 5-vuotissynt-
tärikuvia saa omalle muistiti-
kulle tai sähköpostilla. Yhte-
ys Tanjaan p. 0207 109 734.
kastettu: Jimi Aatos Matteo 
Spets.

kotIsEutuIlta 
PIIPPolassa

Kotiseutuiltaa vietetään 
ti 7.10. klo 19 Piippolan 
srk-kodilla.
Illanjuonto ja hartaus 
Erkki Piri. Kirkkomuseon 
ja muiden kulttuurisarko-
jen kuulumiset. Vapaa sa-
na ja yhteislaulua. Kahvi-
tarjoilu ja arpajaiset kirk-
komusiikkiyhdistyksen 
hyväksi.

RuukkI
Diakonissa tavattavissa srk-
talolla ke klo 10–12  p. 050 
4694 774.
Perhekerhot: ti klo 
9.30–11.30 Paavolan srk-
talolla. Ke klo 9.30–11.30 
Ruukin srk-talolla ja to klo 
9.30–11.30 Revonlahden srk-
talolla. 
kuorot: Lapsikuoro to 2.10. 
ja to 9.10. klo 15 Ruukin srk-
talossa ja ti 7.10. klo 16 Paa-
volan srk-talolla. Yrjö Nissi-
nen. Kirkkokuoron harjoitus 
ke 8.10. klo 19 Ruukin srk-ta-
lolla.
Peli-ilta 12–19-vuotiaille to 
2.10. klo 18–20 Ruukin srk-
talolla.

Siikasalon seurakun-
nan kaikki toimistot 
suljettuna pe 3.10. 
työntekijäkokouksen 
vuoksi.

kehitysvammaisten per-
heilta pe 3.10 klo 17 Paavo-
lan srk-talolla. 
sunnuntailounas perhekir-
kon jälkeen su 5.10. Ruukin 
srk-talossa. 2 / € henkilö, / 
5 / € perhe.
Vanhusten päiväpiiri ma 
6.10. klo 13 Puistolassa. 
kerhot: Tyttökerho ti 7.10. 
klo 17.30 Ruukin srk-talossa 
2.–4.-lk tytöille. Kaakaoker-
ho to 9.10. klo 12.30 Revon-
lahden srk-talossa 1.–2.-lk.
sukkapiiri to Ruukin srk-ta-
lolla klo 13–14 alkaen 9.10. 
Kudotaan sukkia ja muuta 
lämmintä. 
nuortenilta to 9.10. klo 18 
Ruukin srk-talossa. Avoimet 
ovet klo 21 asti.
Pyhäkoululaisia kutsutaan 
Mikkelinpäivän perhekirk-
koon su 5.10. klo 12 Ruukin 
srk-talolle. Ei pyhäkoulua. 
Rauhanyhdistykset: Pe 3.10. 
klo 19 ompeluseurat Luo-
huan ry:llä. Klo 19 ompelu-

seurat Paavolan ry:llä. Klo 18 
ompeluseurat Revonlahden 
ry:llä. Klo 19 ompeluseurat 
Ruukin ry:llä. Su 5.10. klo 13 ja 
18 seurat Revonlahden ry:llä, 
Kalle Lohi ja Mauno Linnan-
mäki. Ti 7.10. klo 13 aikuis-
tenkerho Aino S. Mustosella. 
Klo 18.30 sisarilta Haapakos-
kella, vieraana Raija Ahola.  
kastettu: Veikka Aleksan-
teri Ervasti, Alisa Aino Emi-
lia Ranta.
kuollut: Aulis Einari Paakko-
la, 64.

sIIkaJokI
Perhekerho to klo 10-12.30 
srk-talolla.
Varkkari-ilta ti 7.10. klo 18 
srk-talossa 3.–6.-lk.
lapsikuoro ke 8.10. klo 15 
srk-talossa. Yrjö Nissinen.
Rauhanyhdistys: To 2.10. 
klo klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. Pe 3.10. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 4.10. 
klo 19.30 raamattuluok-

ka Timo Jaakolalla. Su 5.10. 
klo 12 pyhäkoulut Kari Hy-
värillä ja Irene Tauriaisella. 
Ke 8.10. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä.
kastettu: Väinö Antti Iisak-
ki Toppila.

VIhantI 
lumimetsän diakonia -lähe-
tyspiiri to 2.10. klo 12 koulun 
kerhohuoneessa. 
Vuokatin ja katinkullan ret-
ki la 4.10. Auto lähtee kirkon 
parkkipaikalta klo 9, Kuusi-
radin kautta Alpuaan, jos-
sa 9.15. Virsikirja ja uintiväli-
neet mukaan. Tervetuloa!
kirkkokahvit perhemessun 
jälkeen su 5.10. srk-talossa.  

kerhot: Perhekerho ti klo 
10–11.30 sinisellä talolla. 
seurakuntakerho ti 7.10. 
klo 12 srk-talolla (huom! ai-
ka), jolloin ruokailemme.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
8.10. klo 12 Alpuan meijerin 
pirtissä. 

MIkkElInPäIVän 
konsERttI
su 5.10. klo 19 Vihannin 
kirkossa. Joni Jarkko, lau-
lu / Mika Jaakola, urut.

Rauhanyhdistykset: Pe 3.10. 
klo 19 ompeluseurat Alpuan 
ry:llä.
kastettu: Sofia Juulia Tikka-
nen. Tiitus Juhani ja Tuukka 
Mikael Paakkonen.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 2.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
hartaus to 2.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
hartaus pe 3.10. klo 13.30 
Kotolassa.
hartaus to 9.10. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.

äitien hemmottelupäivä la 
11.10. klo 10–14 Temmeksen 
srk-talolla. Ilmoittautumiset 
9.10. mennessä lastenohjaa-
jille. 
kuorot: Kirkkokuoro ke 8.10. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Lapsikuoro to 9.10. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
nuoret: Yökahvila pe 3.10. klo 

PERhEkIRkko

Lasten ja vanhusten kirk-
kopyhänä su 5.10. klo 12 
Tyrnävän seurakuntata-
lossa, toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen lounas.
Lounaan hinta 
5 € / aik., 2 € / 4–12-v, 
alle 4-v. ilmainen.

20-24 Tyrnävän srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot: ti 
klo 17–19 tyttö-poikakerho 
Murron kerhotilassa. Kokki-
kerho ke klo 18–20 Murron 
kerhotilassa ja Raamiskerho 
klo 17–18.30 Tyrnävän srk-
talolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 3.10. klo 19 lauluseurat 
Sanna ja Markku Laurilalla. 
Su 5.10. klo 18 seurat Tyrnä-
vän kirkossa, Paavo Marttila 
ja Aukusti Nevala.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
3.10. klo 19 lauluseurat Sari 
ja Janne Lepistöllä, Miinan-
polku 2. Su 5.10. klo 18 seu-
rat Tyrnävän kirkossa.
kastettu: Aada Helmi Sofi-
na Jussila, Eetu Matias Särk-
kä, Peetu Jaakko Johannes 
Vähänen.
avioliittoon vihitty: Juha 
Taneli Koskelo ja Sari Elina 
Kuitula.
kuollut: Eeva Saara Näppä s. 
Kokko, 83.

VanhustEnVIIkon Juhla 
ke 8.10. klo 11–14 Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Musiik-
kipitoisen ohjelman lisäk-
si ruoka- ja kahvitarjoilu. 
Kyyditykset 3.10. mennes-
sä Seija Mällinen p. 044 576 
7013.

IäkkäIDEn ulkoIlutaPahtuMa
ti 7.10. klo 13–15 Tyrnävän urheiluken-
tällä. Ulkoilun ja liikunnan ohessa lu-
vassa myös hernekeittoa. Seurakunta-
kerholaiset osallistuvat tapahtumaan.

VEtERaanIEn Ja VanhustEn lEIRI 
Rokualla Oulun seurakuntien leirikeskuksessa 

10.–12.11. 

Mikäli tarvitset liikkumisessa ja päivittäisissä toimin-
noissa apua, pyydä oma avustaja mukaan leirille. Leiri-
keskuksen tilat ja piha-alue soveltuvat myös liikuntara-
joitteisille. Ilmoittautumiset viim. 23.10. kirkkoherran-
virastoon p. 010 4250 270. HUOM! Linja-auton aikatau-
lu lähetetään ilmoittautuneille kirjeitse.

w w w.sxc . hu /  S t eve  Wo o d s

w w w.sxc . hu /  Z suz s anna K i l i án

hautausmaiden siivous-
talkoot to 2.10. klo 9 
Piippolassa ja Pulkkilassa. 
Ma 6.10. klo 9 Kestilässä 
ja Rantsilassa. 
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1. kivi

Jos epätoivoinen ihminen menee 
kaupungintalon edustalle ja uh-
kaa tehdä itsemurhan sytyttämäl-
lä itsensä tuleen, on poliisin tehtä-
vä estää se. Ja poliisi estääkin. Ku-
kaan ei kuole, ei poliisi, ei itsemur-
ha-aikeissa liikkunut henkilö eikä 
yksikään sivullinen. 

Mutta auta armias, jos polii-
si erehtyy estämään polttoitse-
murhan väärällä tavalla. Vaikka-
pa esiintymällä toimittajana. Sil-
loin nousee haloo: Ei toimittaja-
na saa esiintyä kukaan muu kuin 
toimittaja, sillä toimittaja on  tär-
keä: erehtymätön, itsensä uhraa-
va, kaikkensa lukijoiden eteen te-
kevä kansakunnan ääni. Ei sellais-
ta roolia saa poliisi ottaa, ei edes 
ihmishenkiä pelastaakseen.

Jos laillisen ampuma-aseen 

omistava, elämänsä siihen saak-
ka rikkeettömästi elänyt henkilö 
kuvaa itseään ampumaradalla ja 
laittaa filminpätkän nettiin, pu-
huttelee poliisi kyseisen henkilön. 
Ja kun samainen rikkinäinen ih-
minen hieman myöhemmin tekee 
hirveän veriteon, osoittaa syyttävä 
sormi välittömästi kohti poliisia: 
Poliisi teki virheen. Poliisin olisi 
pitänyt osata ennustaa, että näin 
on käyvä. Ja koska poliisin olisi pi-
tänyt osata ennustaa, olisi sen pitä-
nyt ehkäistä ennalta tuleva teko. 

Jos asunnossaan häiriköivä, 
juopunut henkilö vastustaa polii-
sia pois vietäessä ja vielä potkaisee-
kin, pitää hänet panna käsirautoi-
hin sekä poliisin että mahdollisten 
sivullisten turvallisuuden vuoksi. 
Eikä näillä leveysasteilla – eten-

kään talvisaikaan – voi jättää ih-
misiä ulos paleltumaan, vaan nel-
jän seinän sisälle on ihminen saa-
tava – vaikka putkaan jos ei muuta 
yösijaa ole tarjolla.

Mutta taas menee pieleen: polii-
si laittaa henkilöpolon käsiraudat 
liian kireälle ja niistä aiheutuu 
vaurio käteen. Puhumattakaan sii-
tä, että poliisin olisi pitänyt ym-
märtää olla suivaantumatta pik-
ku potkusta. Ei niin pienestä pidä 
sakkoja antaa ja putkaan viedä.

Kivittäjän neuvo poliisille on-
kin, että säkki päähän ja häpeä-
mään. Ja siinä hävetessään polii-
si voi painaa mieleensä muutaman 
yksinkertaisen säännön: 1. Toimit-
tajaa ei saa leikkiä. Ennemmin pi-
tää antaa ihmisen sytyttää itsensä 
tuleen ja kuolla, mutta toimittajaa 

ei saa leikkiä. 
2. Jokainen aseen omistava, 

asetta joskus käyttänyt tai aseen 
jossain nähnyt ihminen on epäi-
lyttävä. Heidät pitää pidättää ja 
panna arestiin. Ja samalla pitää 
miettiä, koskeeko sääntö jokais-
ta jousipyssyn, puukon tai leik-
kuuveitsen omistajaa – toimittajia 
lukuun ottamatta. 3. Vain nätisti 
puhumalla voi päästä eteenpäin. 
Riehujaa ei saa panna rautoihin, ei 
vaikka hän potkisi. Tai pitää hank-
kia pehmustettuja käsirautoja.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen  
kiven. Jos se osuu ja tekee kipeää, 
se on tarkoituskin.

Eipä leikitä toimittajaa

Kirkossa pidettävät konser-
tit nauttivat yhä suurem-
paa kansansuosiota. Vaik-
ka suuren yleisön musiik-

kimaku on laajentunut populaa-
rimpaan suuntaan, kirkosta hae-
taan yhä perinteistä hengellistä 
musiikkia.

Sibelius-Akatemian taidehal-
linnon professorin Timo Cantel-
lin mukaan kirkkokonsertit ovat 
kävijätilastoissa yllättävän kor-
kealla. Tilastot eivät kuitenkaan 
erottele, onko kysymys Kari Ta-
pion konsertista, kauneimmista 
joululauluista vai kuorokonser-
tista.

– Kulttuuritilaston mukaan 40 
prosenttia suomalaisista oli käy-
nyt konserteissa vuonna 2002. 
Hengellisen musiikin konser-
tit ovat kolmanneksi suosituim-
pia heti pop/rock-konserttien ja 
viihdekonserttien jälkeen. Joulu-
musiikkikonserteissa oli käynyt 
peräti neljäsosa suomalaisista, sa-
noo Cantell. 

Cantell saapuu luennoimaan 
musiikkiyleisöistä Oulun hiip-
pakunnan kirkkomusiikkipäi-
ville 8. lokakuuta.

Kirkkokonsertit ovat kestohitti
ihmiset vaihtavat 
tyylistä toiseen
Cantellin mukaan kaikki musii-
kin yleisötutkimukset kertovat, 
että ihmisten musiikkimaku on 
monipuolistunut. Etenkin kol-
mikymppisten sukupolvi vaih-
telee sujuvasti musiikkityylistä 
toiseen. 

– Ihmisiä ei voida jakaa selväs-
ti esimerkiksi rockin tai klassisen 
musiikin kuuntelijoihin. Totta 
kai ihmiset osaavat käyttää mu-
siikkia erilaisiin tarkoituksiin.

Ei ole yksiselitteistä näyttöä 
siitä, että ihmisen musiikkimaku 
jämähtäisi jossakin ikävaiheessa. 
Selvää kuitenkin on, että vaatii 
totuttelua oppia nauttimaan tie-
tynlaisesta musiikkityylistä, esi-
merkiksi klassisesta.

– Nuorten miesten musiikki-
maku on jäykempi kuin nuorten 
naisten. Vanhempia ikäluokkia 
tutkittaessa on havaittu, että sitä 
musiikkia nostalgisoidaan, mitä 
ollaan kuunneltu nuorena aikui-
sena, tietää Cantell.

Keskimäärin musiikin kuuli-
jat ovat kuitenkin joustavampia 
kuin yleensä ajatellaan. 

– Ihmisiä ei voi lokeroida. Tä-
mä on asia, jota vanhakantaiset 
eivät ymmärrä, Timo Cantell 
huomauttaa.

Kirkon pitää 
vaalia ajatonta
Timo Cantellin mielestä kirkko 
voisi hehkuttaa kirkkokonsert-
tien suosiota voimakkaammin. 
Oulun seudun ammattikorkea-
koulun kirkkomusiikin linjan 
johtaja Ari Rautakoski uskoo, et-
tä asiaan tullaan lähivuosina ha-
vahtumaan esimerkiksi kirkon 
strategiassa. 

– Kirkon musiikkityön kasva-
nut suosio näkyy kirkon omis-
takin tilastoista. Viime vuosi-
na sekä kirkon musiikkitilai-
suudet että niiden kävijämäärät 
ovat lisääntyneet. Jopa arkkipiis-
pan suulla on todettu, että kir-
kon pitää uhrata enemmän mu-
siikkityöhön. Jos musiikki on se 
mikä ihmisiä kiinnostaa, eikö se 
ole huono taloudenpitäjä, joka ei 
tätä huomioi, Rautakoski huo-
mauttaa.

Musiikkimaun muuttumi-
nen populaariin suuntaan aset-

taa paineita kirkolle, mutta Rau-
takosken mielestä kaikkeen ei pi-
dä myöntyä. Kirkon pitää hänen 
mukaansa vaalia asioita, joilla on 
ajatonta arvoa.

– Pidän myönteisenä, että kirk-
ko on hiukan jähmeä ja hidasliik-
keinen. Kun kaikista nopeimmat 
muodit menevät ohi, joukosta va-
likoituu se, mikä kestää.

Klassinen koulutus 
antaa valmiuksia
Ari Rautakosken mukaan klassi-
sen musiikin koulutus antaa yhä 
parhaan pohjan kanttorin työlle. 
Urkujensoiton, kuoronjohdon, 
laulun ja liturgisten aineiden 
opiskelu haukkaa koulutuksesta 
leijonanosan, mutta valinnaisten 
oppiaineiden osuus on jatkuvas-
ti kasvanut. 

Oulun ammattikorkeakoulus-
sa valinnanvaraa riittää vaikka-
pa popin, jazzin ja afromusiikin 
suunnalta. 

– Monet valitsevat esimerkiksi 
vapaan säestyksen opintoja. Em-
me aivopese ketään tiettyyn mu-
siikkityyliin, vakuuttaa Rauta-
koski.

Opintojen kuluessa koroste-
taan, että monipuolisuutta pitää 
kirkkomusiikissakin vahvistaa. 

– On luonnollista, että erilai-
sissa paikoissa kuunnellaan eri-
laista musiikkia. Mielestäni ei 
ole mitään järkeä siinä, että sa-
ma musiikki lyö läpi kapakoista 
ja kirkoista. Aika kapeaa on elä-
mä, jos vain jonkin tyypin mu-
siikkia sietää.

Rautakoski pitää hiukan te-
kosyynä, jos ihmiset perustelevat 
kirkossa käymättömyyttään vir-
sien outoudella tai vanhanaikai-
suudella.

– Kyllä ihmiset oppivat nope-
asti uusiakin sanoja ja sävelmiä, 
jos vain haluavat. Lapset ovat 
otollisin musiikkikasvatuksen 
kohderyhmä, ja tämä pitäisi kir-
kossakin muistaa.

riiKKA vuorijärvi

Oulun hiippakunnan Kirkkomu-
siikkipäivät 7.–8.10. Oulussa kes-
kustan seurakuntatalossa.
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