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Paavi Benedictus XVI on nimittänyt suomalai-

sen Teemu Sipon Helsingin katolisen hiippa-

kunnan piispaksi. Virkaan vihkiminen järjes-

tettiin Turun tuomiokirkossa syyskuun alussa. Ku-

ten jo moneen kertaan on kuulutettu, Sippo on en-

simmäinen suomalainen piispa katolisessa kirkossa 

puoleen vuosituhanteen. Onnittelut nimityksestä.

Valintaa on perusteltu katolisen kirkon halulla 

kiinnittää huomiota paikallisiin, suomeksi perifee-

risiin oloihin. Hyvä, että pohjoinen ääni tulee kuu-

luvammaksi katolisessa kirkossa.

Vähemmälle huomiolle jäi, että Teemu Sippo 

nimitettiin pian myös Suomen Ekumeenisen Neu-

voston uudeksi puheenjohtajaksi. Arkkipiispa Juk-

ka Paarma ei enää halunnut jatkaa kolmen vuoden 

pituista kautta. Hänhän jättää luterilaisen kirkon 

arkkipiispuudenkin kohta.

Ekumeeninen Neuvosto on kirkkojen ja kristillis-

ten yhteisöjen yhteistyöelin. Se pyrkii edistämään 

ekumeniaa, mikä tarkoittaa neuvoston mukaan 

hajallaan elävän kristikunnan saattamista keskinäi-

seen yhteyteen.

Heti puheenjohtajavalinnan jälkeen piispa Sip-

po ryhtyi jakamaan ekumeniaa yllättävän voimak-

kaalla tavalla. Hän lähetti terveiset evankelis-lute-

rilaiselle kirkolle, joka on piispan mielestä ajamas-

sa itseään nurkkaan. Tällä hän tarkoitti mahdolli-

suutta, että Suomen luterilainen kirkko hyväksyisi 

samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihki-

misen. Neuvoston jäsenten keskuudessa tämä olisi 

selvästi vähemmistökanta, ja puheenjohtajan mie-

lestä se vaikuttaisi jollakin tavalla yhteistyöhön. Ilmi 

ei käynyt, kuinka ylipäätään on mahdollista ajaa 

itseään nurkkaan.

Päätöstä vihkimisistä Suomessa ei ole teh-

ty. Oltiinpa itse asiasta mitä mieltä tahansa voi-

daan kysyä, kuinka hyvin Ekumeenisen Neuvoston 

puheenjohtajan voimakkaat linjaukset ja painosta-

vat viestit edistävät ekumeniaa.

Kun käsitellään kaikille kirkkokunnille vaikeita ja 

herkkiä kysymyksiä, voisi olla paikallaan ensin istah-

taa keskustelemaan pyöreän pöydän äärelle. Neu-

vosto kai on osaksi olemassa sitä varten, että sen 

välityksellä viestejä välitetään.

Varoitukset nurkkaan ajamisesta saattavat hei-

kentää luottamusta siihen, että yhteisillä keskuste-

luilla aidosti halutaan ekumeniaa edistää.

Aatoksia

Ekumeeninen avaus

Luottavasti 
tulevaisuuteen
On syytä aloittaa lausumalla läm-
min kiitos edeltäjälleni Kari Ruotsa-
laiselle uraauurtavasta ja pitkäjäntei-
sestä työstä DIAK Pohjoisen hyväk-
si. Hän on luonut hyvän pohjan, jo-
hon uuden johtajan on helppo tul-
la ja asettua.

Uudelta johtajalta halutaan yleen-
sä tietää mikä on tulevaisuuden linja 
ja visio. Diakonian jatko- ja täyden-
nyskoulutukseen liittyvät kysymyk-
set ovat edellisessä virassani hiip-
pakuntasihteerinä olleet keskeisesti 
huolen aiheena.

Vastaukseni edellä mainittuun ky-
symykseen linjasta on lyhyesti – en-
simmäinen tehtävä on huolehtia siitä, 
että kirkollinen diakonian alan pe-
ruskoulutus säilyy Pohjois-Suomes-
sa. Diakonia-ammattikorkeakoulun 
olemassaolon perusoikeutus ja eri-
tyistehtävä liittyy siihen, että se hoi-
taa diakonian ja kasvatuksen kirkol-
lista koulutusta Suomessa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulul-
la on tällä hetkellä vahva asema Poh-
jois-Suomessa diakonian alan kou-
luttajana ja alueellisena vaikuttaja-
na. On pyrittävä siihen, että tämä 
asema säilyy ja vahvistuu.  Hyvään 
tilanteeseen ei voi tuudittautua, sillä 
maailma ja toimintaympäristö ym-
pärillämme muuttuvat tällä hetkellä 
tavattoman nopeasti. 

Tarvitsemme tulevaisuuden kirk-
koon sitoutuneita, lähimmäisen rin-
nalle asettuvia ja kristilliset elämän-
arvot sisäistäneitä työntekijöitä. Tä-
män tehtävän toteuttamiseksi tarvit-
semme hyvää ja rakentavaa yhteis-
työtä DIAK Pohjoisen, Oulun hiip-
pakunnan ja sen seurakuntien välillä.  

Kaikki diakonia-ammattikorkea-
koulussa opiskelevat eivät koe kutsu-

muksekseen valmistua kirkon työ-
hön. DIAK Pohjoisessa opiskeleville 
diakonia-ammattikorkeakoulun yh-
teinen arvopohja antaa hyvät edel-
lytykset korkeatasoiseen ja eettisesti 
kestävään ammattitaitoon toimia yh-
teiskunnan eri tehtävissä. Viime vuo-
sien ammattiaseman väärinkäytökset 
hoitoalalla ja siitä käyty julkinen kes-
kustelu osoittavat, että eettiset kysy-
mykset hoitotyössä ovat nousemas-
sa uudella tavalla ajankohtaisiksi. 
On huolehdittava diakonia-ammat-
tikorkeakoulun arvopohjan jatkuvas-
ta säilymisestä.

DIAK Pohjoiselle kuuluu myös 
aluekehitystehtävä. Oppilaitos on 
verkostoitunut monella tavalla kan-
sallisesti ja kansainvälisesti eri am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
sekä julkisen sosiaali- ja terveyden-
huollon toimijoiden kanssa. Tätä ke-
hitystä on jatkettava ja syvennettävä. 
Hyviä yhteistyösuhteita on hoidetta-
va ja vaalittava. DIAK Pohjoinen ha-
luaa omalta arvopohjaltaan olla vai-
kuttamassa sellaiseen yhteiskunta-
kehitykseen Pohjois-Suomessa, jon-
ka avainsanoja ovat lähimmäisestä 
huolehtiminen, oikeudenmukaisuus 
ja tasa-arvo. 

Jouko LaNkiNeN
Kirjoittaja aloittaa DIAK Pohjoisen 

yksikönjohtajana 19.10.

15.10.2009

Raiskaustuomioita 
kovennettava
Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo 
Kärjenmäki pohtii naisten joutumista 
vankilaan.

”Moni naisvanki on väkivallan uhri 
itsekin, iso osa on joutunut raiskatuksi.

– Tämä voi olla naiselle pitkä, henki-
lökohtainen tragedia. Jos saisin mahdol-
lisuuden koventaa tuomioita, koventaisin 
ensimmäiseksi seksuaalirikollisten tuo-
mioita.  Niillä teoilla aiheutetaan niin 
paljon pahaa, ja tuomiot ovat Suomessa 
kovin alhaisia.”

Kodin kuvalehti 20/2009

Kaikki eivät huijaa
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri 
Astrid Thors muistuttaa kolumnissaan 
turvapaikanhakijoiden oikeudenmukai-
sesta kohtelusta.

”Tiedän, että Suomesta turvapaikkaa 
hakevien joukossa on sellaisia, jotka ei-

vät täytä kriteerejä saada kansainvälis-
tä suojelua. Mutta ei voi lähteä siitäkään 
kyynisestä ajattelusta, että he kaikki olisi-
vat huijareita. Minusta on tärkeintä, että 
Suomi turvaa jokaiselle oikeuden oikeu-
denmukaiseen prosessiin ja asiansa kä-
sittelyyn. Siitä emme oikeusvaltiossa voi 
tinkiä.”

Monitori 3/2009

Yhteistyötä  
omaisten kanssa
Vihannissa ollaan lisäämässä palveluko-
din ja asukkien omaisten välistä yhteis-
työtä perustamalla  omaisten ja hoitohen-
kilökunnan yhteistyötoimikunta.

”– Me tarvitsemme entistä enemmän 
omaisia avuksi, palvelukeskuksen vastaa-
va sairaanhoitaja Anu Haapakoski sanoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että omai-
sia käy paljon vierailemassa. Tervetullei-
ta ovat kaikki ideat, jotka lisäävät ja pa-
rantavat omaisten ja työntekijöiden yh-
teistyötä.”

Raahen Seutu 13.10.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Jann e K ankaa la

Reilun kaupan tuotteita käytetään 
seurakunnissa ja kunnissa, mutta 
Reilun kaupan kuntia on Suomes-
sa vasta yksi: Utajärvi. Reilun kau-
pan kaupunkeja Suomen 108 kau-
pungista on kolme: Tampere, Po-
ri ja Espoo.

Seurakunnissa reilun kaupan 
aate on levinnyt kuntia laajem-
malle, sillä Reilun kaupan seura-
kuntia ja seurakuntayhtymiä on 
koko maassa jo 72, joukossa kak-
si ortodoksista seurakuntaa ja yk-
si metodistiseurakunta. 

Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnista vain Muhos on vi-
rallinen Reilun kaupan seurakun-
ta, mutta Pohjois-Pohjanmaalta 
löytyy kaksi muutakin: Utajärvi ja 
Taivalkoski.

Reilun kaupan seurakunnan 
kriteerit on helpompi täyttää 
kuin kunnan tai kaupungin, mi-
kä selittänee osaksi kaupunkien 
ja kuntien vähäistä aktiivisuutta. 

Kaupungin pitää oman toi-
mintansa reiluntamisen lisäksi 
saada myös muita toimijoita mu-
kaan: paikallisia kahviloita, ra-
vintoloita, yrityksiä ja yhdistyksiä 
sekä seurakuntia. Seurakunnalla 
riittää oman toiminnan muutta-
minen vastuulliseksi.

Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakuntiinsa lähettämän 
kyselyn mukaan useissa seura-
kunnissa käytetään osin vas-
tuullisesti tuotettuja tuotteita, 
osin tavallisia. 

Toisinaan esteeksi on muodos-
tunut hinta, toisinaan tuotteiden 
oletettu huono maku. Monissa 
seurakunnissa hankinnat teh-
dään työaloittain eli diakonia-
työntekijä hankkii diakoniatyön 
käyttöön kahvit ja muut tarpeet, 
nuorisotyönohjaaja nuorisotyön 
tarvikkeet. Useimmiten hankin-

Reilu kauppa hautoo seurakunnissa
toja ei ole keskitetty. 

Kyselyn mukaan muutamassa 
seurakunnassa ollaan harkitse-
massa Reilun kaupan seurakun-
naksi ryhtymistä. Limingassa asi-
asta on jo tehty päätös.

Reilut kahvit testissä
– Täällä ei pidetä kahvista, joten 
se lienee suurin syy miksi emme 
ole Reilun kaupan seurakunta, 
vastattiin eräästä seurakunnasta 
kyselyymme.

Toimituksessa päätettiin sel-
vittää, ovatko kahvit niin paho-
ja kuin väitetään. Reilun kaupan 
kahvien valikoima on valtakun-
nallisesti laaja, kahveja on yli 100 
erilaista. Oulussa tehdyn pika-
otoksen perusteella niin montaa 
sorttia ei löydy, joten testiin otet-
tiin mukaan ne papukahvit, joi-
ta onnistuttiin löytämään: Kol-
me Reilun kaupan kahvia, neljäs 
on UTZ-sertifioitu kahvi. Papu-

kahvia laajempi valikoima löy-
tyy suodatinjauhatuksista, mut-
ta testissä käytetty keitin toimii 
nimenomaan pavuilla.

Toimituksen kahvinjuojat ko-
koontuivat kahvipöydän ääreen. 
Testi toteutettiin sokkotestinä, 
vain kirjuri tiesi mitä kulloinkin 
maisteltiin. Kahvinkeitin valmisti 
kahvin pavuista kupillinen kerral-
laan, joten testijuoma oli aina tuo-
retta. Jotta juomat saisivat mah-
dollisimman tasavertaisen kohte-
lun, ne valmistettiin kaikki samal-
la tavalla.

Suosikin asema jakautui testis-
sä kahtia: Toimituksen miehet pi-
tivät Addis Abeba -kahvista, naiset 
UTZ-sertifioidusta La Esperanzas-
ta. Yhteenvetona toimitus totesi, 
etteivät reilut kahvit juotavuudes-
sa häviä tavallisille kahveille, vaan 
ovat kaikki kelpo juomia. Osa jopa 
peruskahveja parempia.

Satu LapiNLampi

Vastuu lähtee kahvitauoista
• Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 18.–25.10. Vuodesta 1980 Vas-

tuuviikko on toteutettu kaikkien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yh-

teisenä kansainvälisyyskasvatuksen viikkona. 

• Suuret ratkaisut lähtevät pienistä askelista, tässä tapauksessa vas-

tuullisista kahvitauoista. Reilun kaupan viikkoja vietetään 19.10.–1.11.

Rauhan Tervehdys on ilmoittautunut mukaan viettämään Reilun 

kaupan kahvitaukoa 20. lokakuuta. 

• Reilun kaupan ja UTZ:n sertifioinnit eroavat toisistaan esimer-

kiksi siinä, että UTZ ei lupaa kahvin tuottajille maailmanmarkki-

nahinnasta riippumatonta takuuhintaa toisin kuin Reilun kaupan 

edistämisyhdistys. Toinen merkittävä ero on reilun kaupan lisä, jo-

ka on tarkoitettu koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten 

koulutukseen ja terveydenhoitoon. Reilun kaupan kahvi on pien-

viljelijöiden viljelemää ja tuotannon valvonta on puolueetonta ja 

läpinäkyvää. Reilun kaupan kriteerien luominen ja niiden valvo-

minen ovat eri käsissä. Lisätietoja: www.reilukauppa.fi ja consu-

mer.utzcertified.org.

etiopia YiRgacheffe, 
wieNiLäiSpaahto

addiS abeba, RaNSkaLaiNeN 
paahto. Sama papu kuiN 

edeLLiSeSSä

La eSpeRaNza, 
utz-SeRtifioitu 

koLumbiaLaiNeN kahvi

KAHVITESTI

meiRaN ReiLu kahvi 
SuodatiNJauhatuS

Toimituksen normaali taukokahvi.

Elsi: Oho, onpa oudon väristä, 
ihan kamelin väristä. Mausta 
tulee kalja mieleen. Ei tämä 
niin pahaa olekaan, ensim-
mäinen hörppy oli pahin, sit-
ten parani. Rankkaisin tämä 
ehkä jaetulle 2. sijalle.
Pekka: Niin, tumma tsekkiolut.  
Valjun makuista, niin valjua että 
tätä voisi juoda monta kupillista.
Janne:  Jälkimaku kuin puoluk-
karahkassa.
Reija: Kitkerää, en ostaisi tätä.

Elsi Huttunen: Kahville mais-
tuu, mutta vähän vetistä. Ei pis-
teliästä.
Reija Haapalainen: Laihaa.
Janne Kankaala: Ok.
Pekka Helin: Mieto, muttei 
muuten paha. Maistuu hyväl-
le, mutta miedosti.

Elsi: Tämä huokuu mukavas-
ti kitalaessa.
Reija: Sopivan vahvaa, vahvem-
paa kuin edellinen. Eipä aina-
kaan maistu kitkerälle. 
Janne: Parempaa kuin en-
simmäinen, eikä siitäkään ol-
lut valittamista. Mausta tulee 
mieleen eurooppalainen lento-
kenttä. 
Pekka: Pehmeää, parempi kuin 
edellinen. Tosin ei tällä aamu-
yöhön valvota.

Jannen ja Pekan suosikki.

Reija: Tätä voi jo sanoa kahviksi.
Janne: Joo, kakkonen oli paras.
Pekka: Minusta liian vahvaa. 
Ei tätä janoonsa juo.
Elsi: Vaahtokin on pehmeäm-
män näköistä kuin edellisissä. 
Täyteläisen makuinen. Parasta 
näistä, tästä tuli iloiselle mielelle.

Elsin ja Reijan suosikki. 

Rauhan Tervehdyksen toimitus testasi Reilun kaupan 
kahveja. Maistelemassa vasemmalta Pekka Helin, Elsi 
Huttunen, Reija Haapalainen ja kirjurina Satu Lapinlampi.
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Maailman parhaat kokit 
ovat ikämiehiä, Kaakkurin 
Pyhän Andreaan kirkon 
senioreiden kokkikurssilla 
uskotaan. Seurakunnan 
kurssi osoittautui miesten 
mieleiseksi.

Oulun Pyhän Andreaan 
seniorimiesten kokki-
kurssilla ruokaa höyste-
tään huumorilla. Opet-

tajan töistä eläkkeellä oleva Veik-
ko Vaarala kertoo hymyssä suin 
kuulleensa, että jossain päin Suo-
mea miehiä onnistuttiin samaan 
mukaan seurakuntaan perusta-
malla erityinen rumien miesten 
jumalanpalvelus.

 – Oulussa keksittiin samaan 
tarkoitukseen tällainen nälkäis-
ten miesten kokkikurssi, Vaarala 
selvittää porkkanoita kuoriessaan.

Miehen vitsailussa on hivenen 
totuutta. Idea yli 65-vuotiaiden 
miesten kokkikurssista syntyi, 
kun Kaakkurin alueneuvostossa 
mietittiin, millaista toimintaa 
seurakunta voisi tarjota ikämie-
hille. Alueneuvostoon kuuluval-
la Tuula Matilaisella oli työvuo-
siltaan hyvä kokemus omaishoi-
tajana toimiville miehille suun-
natusta kokkikurssista. Se roh-
kaisi kehittämään vastaavaa ide-
aa seniorimiehille.

Lehti-ilmoitus kokkikurssis-
ta innosti syksyn alussa niin suu-
ren joukon miehiä kurssille, että 
ryhmiä tuli lopulta kaksi. Ne ko-

Kokkaus kiinnostaa seniorimiehiä
koontuvat viisi kertaa kahden vii-
kon välein. 

vaimot 
patistelivat ruoanlaittoon
Vaikka alueneuvoston ideapalave-
rissa kurssia kaavailtiin erityises-
ti yksineläville leskimiehille, aina-
kin Kalevi Lehtikangas ilmoittaa 
tulleensa hakemaan oppia, koska 
”kotoa niin komennettiin”. 

Lehtikankaalla ei ollut mi-
tään syytä uhmata vaimonsa 
kehotusta. Läskisoosin ja tup-
pipottujen lisäksi on hyvä osa-
ta laittaa myös hieman terveelli-
sempiä ruokalajeja.

Lehtikankaan parina ruislei-
päsiä leipova Pentti Riivari pal-
jastaa jo saaneensa kotijoukoil-
ta kiitosta, kun hän ensimmäi-
sen kokoontumiskerran jälkeen 
kokkasi kotona. Riivari ei salaile, 
että leipoi kurssilla ensimmäisen 
kerran 76 vuoteen.

Lähiruoka 
houkuttaa 
Kaikille kurssilaisille on mielui-
nen Matilaisen valitsema paino-
tus: padoissa porisee vain koti-
maista, mieluusti lähiruokaa. 

Veikko Vaarala tunnustaa, et-
tä puolivalmiit ruuat houkuttele-
vat kaupanhyllyllä, kun vaimo on 
vielä mukana työelämässä.

– Kurssin käyminen auttaa 
syömään terveellisesti ja edulli-
sesti, hän toivoo.

Vaarala oppi nopeasti Matilai-
selta, ettei jauhelihakeitto tarvit-
se lihaliemikuutiota maistuak-

seen hyvältä. Kaikki maku löytyy 
kasviksista, hän neuvoo myös toi-
mittajaa.  

Kirurgina työskennellyt Jaak-
ko Puranen pyörittää sormillaan 
näppärästi silakoita rulliksi, mut-
ta ei usko, että rullaamisessa oli-
si hyötyä hänen ammatistaan. 
Ei vaikka sana kirurgia tarkoitti 
alun perin juuri käsityötä.

Seurakunnalle 
kiitos kurssista
Tuula Matilainen kehuu miehiä 
hanakoiksi oppimaan uusia asi-
oita. Opettajalle aiheuttaa pään-

vaivaa se, että miehet kyselevät 
paljon, mutta eivät aina muista 
kuunnella vastausta. 

Vapaaehtoistyöstään nauttiva 
Matilainen miettii, olisiko nais-
ten opettaminen erilaista.

– Jos ryhmässä olisi naisia, 
joukkoon mahtuisi enemmän tie-
täjiä hieman besserwisser-tyyliin.

Kurssille osallistuvilla mie-
hillä saattaa olla naisia parempi 
luottamus omiin ruuanlaittotai-
toihin. Veikko Martinviita tari-
noi, että arvostettuihin ravinto-
loihin ympäri maailmaa palka-
taan huippukokeiksi erityisesti 

miehiä ja pian edessä saattaa olla 
heidän vuoronsa. 

Olavi Pikkujämsä kiittää seu-
rakuntaa opetuksesta, ja myös 
siitä, että se tarjoaa heille ilmai-
seksi raaka-aineet.

– Kiitoksella otamme tämän 
kaiken seurakunnalta vastaan, 
Pikkujämsä sanoo.

Kiitokseen sisältyy se, että jo-
kaisen kokoontumiskerran jäl-
keen kokkaajat saavat syödä val-
mistamansa ruuan. Ruokaruko-
us sanotaan hiljaa mielessä.

Riitta hiRvoNeN

Monet kotona asuvat oululai-
set liikuntarajoitteiset ja varat-
tomat ikäihmiset saattavat pääs-
tä pian ilmaisella taksikyydillä 
kirkkoon. Oulun seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoneuvos-
to päättää kokeilun aloittamises-
ta 14. marraskuuta. Mahdollisen 
kokeilun on suunniteltu olevan 
neljän kuukauden mittainen. Jos 
tulokset ovat myönteiset, käytän-
nöstä tulee pysyvä.

Kokeilun aikana liikuntara-
joitteisille iäkkäille annetaan an-
netaan 15 euron arvoisia taksi-
seteleitä kirkkomatkoille. 

Edestakaiseen matkaan kuluu 
kaksi seteliä. Jos ilmaisista taksi-
matkoista tulee pysyvä käytäntö, 
liikuntarajoitteiset ikäihmiset 

Iäkkäät ilmaiseksi taksilla kirkkoon
olisivat vuodessa oikeutetut 2–6 
taksiseteliin.

– Iäkkäille halutaan antaa 
mahdollisuus kirkkoreissuun, 
sillä sunnuntaisin julkisten lii-
kennevälineiden palvelu on riit-
tämätön, kertoo diakoniatyönte-
kijä Paula Kyllönen Tuiran seu-
rakunnasta. 

Todennäköisesti taksisetelei-
tä ei voi jakaa kaikille halukkail-
le vaan kaikkein liikuntarajoittei-
simmille ikäihmisille. Kyllönen 
arvelee, että noin 100 oululaista 
tulee käyttämään taksiseteleitä. 

Seurakuntayhtymän van-
hustyöntekijöiden ja pappien on 
suunniteltu toimittavan setelit 
iäkkäille kotikäynneillään. Iäk-
käiden pitää itse tilata taksi, sil-

lä seurakuntayhtymä ei sitä hoi-
da. Taksit veisivät asiakkaat lä-
himpään kirkkoon. Iäkkäiden 
ei tarvitsisi pulittaa ylimääräis-
tä, jos matka maksaakin enem-
män kuin 15 euroa. Seteli kävi-
si aina maksuksi matkan pituu-
desta ja todellista kustannuksista 
riippumatta. 

Oulun aluetaksi laskuttaisi 
seurakuntayhtymältä todelliset 
matkakustannukset. Aluetaksi 
on Kyllösen mukaan kiinnostu-
nut yhteistyöstä seurakuntayhty-
män kanssa.

Koeajaksi on suunniteltu käy-
tettäväksi 6 000 euroa, joka kat-
taa 400 yksittäistä matkaa. 

pekka heLiN

Pe k ka H e l i n

Jaan i  F ö h r

Jaakko Puranen ja Veikko Martinviita silakkarullien teossa. Tuula Matilainen seuraa sivusta.
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

– Pappi on aina pappi, ei pelkäs-
tään virka-aikaan. Tämän työn 
on oltava osa persoonaa ja elä-
mäntapaa. Pyrin olemaan aidos-
ti oma itseni sekä töissä että va-
paalla. Näin kuvailee tuntojaan 
viime keväänä Limingan seura-
kunnan lapsityön pastorina aloit-
tanut Anna-Maari Ruotanen.

Päiväkerhot ja -kodit sekä per-
hekerhot ovat yksi hänen työalueis-
taan. Sunnuntain jumalanpalve-
lusvuoro osuu kohdalle keskimää-
rin kolmen-näljän viikon välein.

– Se papin työssä onkin paras-
ta ja myös hankalinta, että tavallis-
ta työpäivää ei oikeastaan ole. Työ 
kulkee usein mukana myös vapaa-
aikana, kun lenkkipolulla joskus 
huomaan miettiväni saarnatekstiä.

– Joskus tulee pohdittua sitäkin, 
kuinka oma elämänkokemus ja us-
kottavuus nuorena naisena riittä-
vät kohdatessani esimerkiksi sai-
rautta tai kuolemaa. Ne ovat vai-
keita tilanteita, mutta omana it-
senäni on pärjättävä, 25-vuotias 
Ruotanen tuumii reilut puoli vuot-
ta seurakuntatyötä takanaan.

Limingan seurakunta on otta-
nut nuoren naispapin lämpimäs-
ti vastaan. Työtehtävät ovat olleet 
monipuolisia, mutta toimituksis-
ta etenkin kastejuhlat ovat tulleet 
tutuiksi. Työhuoneen seiniä ko-
ristavat lasten piirustukset. Ne 
ja seurakunnan päiväkerhoissa 
ja rippikoulussa otetut valokuvat 
kertovat siitä, kuinka hyvin uu-
si pappi on paikkansa löytänyt.

– Lasten ja nuorten kanssa 
työskentely on antoisaa. Heiltä 
tulee aidoin ja välittömin palau-
te, mutta myös kiperimmät ky-
symykset.

aatehistoria kiinnostaa
Ei ole ollut itsestään selvää, että 
Ruotasen ammatiksi tulee pappi. 

Lapsuutensa ja kouluaikansa 
Pyhäjärvellä viettänyt Ruotanen 
oli kyllä innostunut uskonnosta 
ja historiasta. Vaikka oma usko 

Koko persoona pelissä

A
n

n
i Jyrin

ki

ja kutsumus löytyivät jo aikoi-
naan Pyhäjärvellä rippikoulun 
jälkimainingeissa, vasta teologi-
an opintojen loppupuolella var-
mistui, että pappi hänestä tulee. 

– Toinen vaihtoehto olisi ol-
lut opettaja. Tutkijaksi minusta 
ei ehkä ole. Vaikka rakastan kir-
joja, niin ihmisiä rakastan ehdot-
tomasti enemmän.

Voi olla, että opettajankin pä-
tevyys löytyy jonain päivänä taka-
taskusta, sillä aikaansaavalla papil-
la ovat parasta aikaa menossa aa-

te- ja oppihistorian opinnot Oulun 
yliopistossa. Erityisesti linkit aate-
historian ja kirkkohistorian välil-
lä kiehtovat.

– Tarkoitus on, että jonain 
päivänä minulla olisi uskonnon 
ja historian opettajan pätevyy-
det. Mutta sillä ei nyt ole mitään 
kiirettä. Pappeus on minulle täl-
lä hetkellä ykkösjuttu.

Seurakuntansa, kirjojen ja va-
paa-ajan liikuntaharrastusten li-
säksi tuore pastori kertoo pitä-
vänsä musiikista.

– Musiikki on papin työs-
sä tärkeää ja myös hyödyllinen 
työväline. Laulamisesta olen ai-
na pitänyt ja suunnitelmissa on, 
että voisin joskus ottaa vaikka 
laulutunteja.

– Tarkoitus olisi opetella myös 
soittelemaan vähän kitaraa. Vasta 
hankittu kitara nojailee nyt koto-
na sohvaa vasten odottamassa, et-
tä saan aikaiseksi muutakin kuin 
pyyhittyä siitä pölyt, Ruotanen 
naurahtaa.

aNNi JYRiNki

Mielenterveys 
puhuttaa 
Kirkkotorilla
Mielenterveyteen liittyviä ky-
symyksiä pohditaan Oulussa 
Mieletöntä menoa -paneeli-
keskustelussa torstaina 15. lo-
kakuuta kello 17.30–19 Kirk-
kotorin koulutuskeskuksessa.

Tilaisuus on ensimmäi-
nen Kanava-nimeä kantavassa 
keskustelutilaisuuksien sarjas-
sa, jossa erilaisiin elämäntilan-
teisiin liittyviä haasteita ja ilon 
aiheita tarkastellaan ihmisar-
von näkökulmasta.

Kanava sisältää tilaisuuksi-
en lisäksi myös mahdollisuu-
den nimettömänä käytävään 
nettikeskusteluun. Ajatuksia 
aiheista voi vaihtaa interne-
tissä sivuilla kanava.foorumit.
fi ja www.facebook.com ryh-
mässä Kanava. 

Muistoja isistä 
kuullaan  
Radio Deissä
Radio Dein aamussa käyn-
nistyy 26. lokakuuta kahden 
viikon mittainen Muistoja 
isästä -ohjelmasarja. 

Arkiaamuisin kello 8.30 
käsitellään kuuntelijoiden 
kirjoittamia muistoja isästä. 
Muisto voi olla isän opetus, 
mieleen jäänyt tilanne, haus-
ka kommellus tai mikä tahan-
sa isään liittyvä tärkeä ja rakas 
muisto. 

Muistoja isästä voi lähet-
tää osoitteeseen: Radio Dei, 
Muistoja, Ilmalankuja 2 I, 
00240 Helsinki. Sähköpostil-
la muistot voi lähettää osoit-
teella muistoja@radiodei.fi.

Yhteisvastuulle 
lahjoitettiin 
avokätisesti 
Yhteisvastuukeräyksen 2009 
tuotto luovutettiin tiistaina 
13. lokakuuta keräyksen suoje-
lijalle, presidentti Tarja Halo-
selle. Keräyksen teema oli Työ 
ja osallisuus. Kotimaassa tuet-
tiin maahanmuuttajien työl-
listymistä ja ulkomaankohtee-
na oli Bangladesh. Keräys tuot-
ti 4 383 774 euroa.

Yhteisvastuukeräykseen 
osallistui 40 000 vapaaehtois-
ta. Perinteinen ovelta ovelle 
-listakeräys tuotti 34 prosent-
tia kokonaistuotosta. Lipaske-
räyksen osuus oli 14 prosenttia 
ja kampanjatuotteiden myyn-
ti ja tapahtumat tuottivat yh-
teensä 28 prosenttia. Koleh-
deilla ja pankkisiirroilla kerät-
tiin 17 prosenttia tuloksesta. 

Yhteisvastuukeräys viettää 
ensi vuonna 60-vuotisjuhla-
vuottaan. Keräys käynnistyy 
7. helmikuuta, ja sen tuotolla 
autetaan köyhiä lapsiperheitä 
Suomessa ja Haitissa. 

Tutkija kirjoittaisi Raamatun 
alkujakeen uudestaan
Katolinen professori Ellen van 
Wolde väittää, että heprean sana 
’bara’ pitäisi kääntää ’erotettu’ ei-
kä ’luotu’, vaikka kirjaimellisesti 
sana tarkoittaakin luomista.

Hänen käännöksensä mukaan 
Raamatun pitäisi alkaa lauseel-
la: ”Alussa Jumala erotti taivaan ja 
maan toisistaan”.

Professori esitti väitteensä alan-
komaalaisella Radboudin yliopis-
tolla. Hän kertoo tutkineensa, mi-
ten sanaa ’bara’ on käytetty muis-
sa Vanhan testamentin kohdissa. 
’Erottaminen’ olisi ollut niissäkin 
osuvampi ilmaisu.

Professori van Wolde katsoo, 

että hänen käännösehdotuksen-
sa sopii yhteen muiden mesopo-
tamialaisten luomiskertomus-
ten kanssa. Ne kertovat juma-
luudesta, joka erotti maan ja 
taivaan aikojen alussa. 

Tutkija arvelee käännöksen-
sä kyseenalaistavan juutalais-
kristillisen opin, jonka mukaan 
Jumala loi maan ja taivaan tyh-
jyydestä.

– Ajatus tyhjästä luomisesta 
on suuri väärinkäsitys, profes-
sori sanoi The Telegraph -lehden 
mukaan.

RNS

Israelissa neljä vaikutusvaltaista 
ääriortodoksirabbia on päättänyt, 
että juutalaiset eivät enää saa sa-
pattina liikkua niin sanotuilla ”sa-
pattihisseillä”, joilla voi matkustaa 
kerroksesta toiseen rikkomatta sa-
pattiin kuuluvaa työntekokieltoa.

Maassa on käytetty tällaisia his-
sejä vuosikymmeniä. Ne on suun-
niteltu pysähtymään automaatti-
sesti 20–30 sekunniksi kerrosten 
välillä, jotta matkustajan ei tarvit-
se painaa nappia, mikä tulkitaan 
kielletyksi työn tekemiseksi.

Hissejä on muun muassa sai-
raaloissa, hotelleissa ja asuinra-
kennuksissa. Siksi päätöksellä pelä-

Sapattihissillä matkustaminen 
liian työlästä

tään olevan merkittäviä vaikutuk-
sia monien juutalaisten elämään.

Israelin parlamentti sääti kah-
deksan vuotta sitten lain, joka 
velvoittaa rakentamaan vähin-
tään yhden sapattihissin taloon, 
jossa on yksi tai useampia hissejä.

Rabbien mukaan päätöksente-
ossa on kuultu hissi-insinöörien 
lausuntoja. Päätöksestä ei kuiten-
kaan käy kovin selvästi ilmi, mi-
kä sapattihisseillä matkustamises-
ta yhtäkkiä tekee niin työlästä. Op-
piväittelyissä on epäilty ongelman 
liittyvän jotenkin siihen, kuinka 
matkustajien määrä ja paino vai-
kuttaa hissin toimintaan.
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www.oulunpienkuljetus.fi
040 5151 200

Kuljetuspalvelut PAKETTI-
ja KUORMA-AUTOILLA.

Henkilökuljetukset kahdella LINJA-AUTOLLA
(1+16 istumapaikkaa). Molemmissa invavarustus.

Onnistuneita

 juhlia jo

15 vuotta

Puh.
08-384 650,

0400-582 474

www.pitojenhelmi.fi

Lunta
ei vielä...

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

Lunta
ei vielä...

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

Lunta
ei vielä...

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

UUSI, RAIKAS
ILME KOTIISI!
Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

Palveluja tarjotaan

Kuusikon turkis ky
Palvelemme ma–pe 10–18, la 10–14
Uusikatu 23 (Klubitalo), 90100 Oulu
P. 732 344 040 544 0031

Naisten kotimaisia nahkatakkeja

Laadukkaat
– Jakut
– Hameet
– Housut

Tervetuloa sovittamaan!

Syksyn mallisto saapunut

Stockmann 4 krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15 www.jasmin.fi 

���LAAJENTUNUT JA UUDIS-
TUNUT ÄITIYSMALLISTOMME 

NYT SYKSYN VÄREISSÄ
 

Talven toppa-ja villakangas-
takit, neulosmekot, tunikat

ja legginsit saapuneet. 
Tervetuloa!

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Testaamme painojälkeä

Rauhan tervehdys 
-lehden 

JakeLu-
häiRiöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Rauhan Tervehdys on kuluvan vuoden aikana julkaissut lukijoiden pyynnöstä sanaristikoita. Jaossa ei ole palkintoja, mutta 
sitäkin enemmän onnistumisen tunteita. Pidätkö sinä ristikoista? Haluaisitko lehteen jotain muuta? Anna palautetta ja kerro 
toiveesi numeroon 044 5626 400 tai lähetä postia osoitteella Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 OULU tai sähköpostitse 
osoitteeseen toimitus@rauhantervehdys.fi.

LokakuuN RiStikko
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Sydämellinen, uhrautuva, hyvä 
ihminen. Sosiaalisesti taitava ja 
miellyttävä. Näin luonnehtii fi-
losofian lisensiaatti Marjatta 
Aittola uusheräyksen ensim-
mäistä virallista lähettiä Iida 
Rönkää, joka työskenteli Kii-
nassa 1909–1914. 

Aittola on tutustunut Rön-
kään tutkiessaan lestadiolaisen 
uusheräyksen lähetystyön histo-
riaa. Hän on tutustunut Röngän 
jälkeensä jättämiin dokumenttei-
hin ja viehättynyt Kiinan lähetin 
persoonasta. 

– Ainakin minun sympatiani 
hän voitti puolelleen.

Kaikki ei kuitenkaan sujunut 
toivotulla tavalla, sillä Iida Rönkä 
joutui palaamaan Kiinasta syy-
tettynä väärästä opillisesta näke-
myksestä.  

kiertokoulun 
opettaja
Iida Rönkä syntyi 1876 Piela-
vedellä. Hän valmistui kierto-
koulun opettajaksi Sortavalan 
seminaarista vuonna 1896. 

Rönkä toimi kansakoulun 
opettajana muun muassa Haa-
pavedellä. Hän joutui Haapave-
dellä väistymään pätevämmän 
opettajan tieltä, mutta hänet 
pyydettiin takaisin, sillä kylän 
kansakoulun oppilaat ja heidän 
vanhempansa eivät hyväksyneet 
uutta opettajaa. 
Tapaus osoittaa, 
kuinka suosittu 
Rönkä oli Haa-
pavedellä.  

Myöhemmin, 
vuonna 1907 
Rönkä siirtyi Valkonauhalii-
ton palvelukseen Ouluun. Hän 
työskenteli Oulussa kaksi vuot-
ta kodittomille laitapuolen kul-
kijoille tarkoitetun turvakodin 
johtajana.

Iida Rönkä  
lähti Kiinaan sata vuotta sitten

kiinan-reissu 
oli iso ponnistus
Kiinaan lähteminen oli vielä 
1900-luvun alussa mittava pon-
nistus. Nykyajan ihmisten on 
vaikea kuvitella, mitä se vaa-
ti. Kaikki piti jättää epävarmal-
le pohjalle: tulevaisuus, menestys 
ja urakehitys. 

– Jumalaan on pitänyt luottaa 
todella paljon, Aittola pohtii.

Matka Kiinaan Venäjän kautta 
oli sekin vaativa ja pitkä.

Kiinassa ei uusheräyksen lähe-
tystyön alkaessa ollut poliittisesti 
kovinkaan levotonta, mutta vähi-
tellen tilanne alkoi kiristyä. Myö-
hemmin syttyi sisällissota ja kom-
munistit ottivat maassa vallan. 

Uusheräys lähetti useita naislä-
hettejä Kiinaan, koska kodit eivät 
avautuneet miehille. Yksityisiin 
koteihin pääsivät vain naiset ja 
naisen paikka sikäläisen ajattelun 
mukaan oli ensisijaisesti kotona. 

Pian Kiinaan lähetettiin myös 
miehiä. Miehet saattoivat Kiinas-
sa järjestää joukkotilaisuuksia ja 
tehdä lähetystyötä miesten paris-
sa, Aittola kertoo.

Rönkä työskenteli vuodes-
ta 1912 lähtien Suomen Lähetys-
seuran hallussa olevalla Tajungin 
lähetysasemalla tyttökoulun ja 
orpokodin johtajana. Hän teki 
myös lähetysmatkoja Tajungin 
sivuasemille. 

Lyhyestä lä-
hetyskurssistaan 
ja vaatimatto-
masta koulutuk-
sestaan johtuen 
Röngän kielitai-
to oli vähäinen. 

Englannin kieltä hän oli opiskel-
lut vain lyhyen aikaa. Taitojen oli 
kuitenkin täytynyt karttua lähe-
tyskentällä, sillä Röngän onnistui 
toimia Kiinassa useiden vuosien 
ajan, Aittola huomauttaa.

vääräksi 
nähty käsitys kasteesta
Rönkä kutsuttiin kotimaahan 
vuonna 1914. Suomen lähetys-
seuran tarkastajan mukaan hä-
nellä oli väärä käsitys kastees-
ta. Kiinan lähettien parissa val-
litsi karismaattinen, helluntai-
laistyyppinen hengellinen et-
sintä ja herätys, johon Rönkä 
oli antautunut mukaan. Aina-
kin tässä vaiheessa Röngän nä-
kemys esimerkiksi lapsikastees-
ta oli uudesti kastajien opetuk-
sen mukainen. Hänen käsitys-
tään ei suvaittu ja niin hänet 
kutsuttiin Suomeen. 

Suomeen paluun syynä oli 
myös krooninen umpisuolen tu-
lehdus. Rönkä ilmeisesti voit-
ti taudin nopeasti, sillä Kiinas-
ta tultuaan hän työskenteli edel-

Naislähetit muuttivat perusteel-
lisesti lähetystyön muotoja, ker-
too naislähettejä tutkinut filoso-
fian tohtori Seija Jalagin Oulun 
yliopistosta. 

Suomalaisia naisia alettiin 
lähettää itsenäisiin lähetysteh-
täviin runsas sata vuotta sitten. 
Naiset olivat miehiä koulute-
tumpia. He olivat esimerkiksi 
lastentarhanopettajia tai opet-
tajia. 1930-luvulta alkaen mo-
nilla oli akateeminen lopputut-
kinto. Naiset saattoivat hyväk-
sikäyttää osaamistaan lähetys-
kentällä. Perustettiin kouluja, 

Naislähetit  
perustivat uusia työmuotoja

lastentarhoja, orpokoteja ja van-
hainkoteja. 

Monet naisläheteistä olivat 
lääkäreitä tai sairaanhoitajia. He 
löysivät lähetyskentältä laveam-
man työkentän kuin miehet.

Miesten toiminta oli rajoite-
tumpaa. Se kanavoitui julistus- 
ja seurakuntatehtäviin..

Naisten saaminen lähetystyö-
hön ei onnistunut ilman kamp-
pailua ja valtataistelua. Nais-
ten saarnaamista ei esimerkiksi 
yleensä sallittu. Heitä pidettiin 
uhkana, joka ravisteli vanhoja 
valtarakenteita.

Naisten mittava panos lähe-
tystyössä muutti kuitenkin myös 
kotimaan oloja. Uusia työmuo-
toja ja uutta ajattelua alkoi ke-
hittyä Suomessakin.

Jalagin ei usko, että miesten ja 
naisten tapa tehdä lähetystyötä 
on kovin erilainen. Lähetystyön 
tekemisessä ja vaikkapa evanke-
lioimisessa vallitsevat samat lai-
nalaisuudet niin miehelle kuin 
naisellekin.

Naislähetit merkitsivät lähe-
tystyössä kuitenkin suurta mur-
rosta. 

Pyhäkoululaisia kuvattuna maaseudulla Liuchiahon lähellä, Hunanin maakunnassa Kiinassa.

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

leen uusheräyksen piirissä useissa 
tehtävissä. Tiettävästi Iida Rön-
kä ei missään vaiheessa liittynyt 
muihin  kristillisiin suuntauksiin 
kuin uusheräykseen.  

kansalaissodassa 
karjalan rintamalla
Kansalaissodan aikana Rönkä 
työskenteli jonkin aikaa Turus-
sa uusheräyksen ylläpitämässä 
naissisälähetystyössä. 

Naissisälähetystyö alkoi 
vuonna 1909 ja kesti miltei yh-
täjaksoisesti vuoteen 1962. Nai-
sia lähetettiin Suomen köyhim-
mille, erityisesti itärajalla sijait-
seville paikkakunnille taloudel-
liseen avustustyöhön ja hengel-
liseen julistustyöhön.

Kansalaissodan aikana vuon-
na 1918 uusheräys organisoi myös 

niin sanotun ambulanssitoimin-
nan. Ambulanssi ei tarkoittanut 
vain ambulanssiautoa, vaan ku-
vasi avustustyötä yleisesti. Ke-
väällä 1918 lähetettiin kymme-
nen naisen työryhmän Punaisen 
Ristin tapaiseen avustustyöhön 
kansalaissodan tiimellykseen. 

Rönkä oli innokkaasti mu-
kana ambulanssin toiminnas-
sa Karjalan rintamalla ja kuljetti 
haavoittuneita ja sairaita sairaa-
loihin. Ambulanssin naiset julis-
tivat samalla myös sanaa. 

Iida Rönkä kuoli Oulussa 
1921. Hänen äitinsä kuoli vuot-
ta myöhemmin. He lepäävät sa-
massa haudassa Oulun hautaus-
maalla.

tekStit:
pekka heLiN

Taustaa

Ennen Iida Rönkää Kiinassa oli työsken-
nellyt Suomen Lähetysseuran palvelukses-
sa Lähetysseuran ensimmäisenä lähetyslää-
kärinä Hannes Heikinheimo, joka oli myös 
kotitaustaltaan uusherännyt. 

Suomen Lähetysseuran kanssa yhteis-
työssä toimiva Uusheräys organisoitui vi-
rallisesti vasta vuonna 1908, joten Heikin-
heimon työ on jäänyt vähemmän tunne-
tuksi kuin Röngän työ. 

Iida Rönkä oli siis uusheräyksen ensim-
mäinen varsinainen nimikkolähetti. 

Uusheräys on lestadiolaisuuden haara, 
jonka opin mukaan muutkin kuin lestadi-
olaiset voivat pelastua. Liikkeessä on arvi-
olta noin 3 000 jäsentä.

Jumalaan on pitänyt 
luottaa todella paljon.
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Herättäjän kirkkopyhä: Su 18.10. klo 10 messu Pudasjärven kirkossa 
ja seurat seurakuntasalissa.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: To 15.10. klo 18. Herättäjän seurat Aino 
Junttilalla, Puolukkatie 5 b, Temmes.
Opiskelijat: To 15.10. klo 19 seurat Anna-Leena Peltoniemellä osoittees-
sa Torikatu 57 A 2.
Tulossa: Su 25.10. klo 10. Herättäjän kirkkopyhä Tuiran kirkossa.

Su 18.10. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 
17 Seurat Tapani Ruotsalainen. 
To 22.10. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta Jorma Puhakka. 
Tervetuloa!

Syysseurat 18.10. ”Usko ja 
epäusko.” 
Tuomiokirkko klo 10 Messu, 
Kerttu Nygren. 
Rukoushuone, Seurat klo 13 
Kerttu Nygren, Tauno Lahtinen. 
Kahvi klo 14. 
Lauluseurat klo 14.30. Veli Ainali.
Seurat klo 16, Helvi Lahtinen, 
Jukka Marjakangas. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

• Su 18.10. klo 15.00 JUMALANPALVELUS; 
 Hannu Murhu
• Ti 20.10. klo 19.00 SANA & RUKOUS
• Su 25.10. klo 15.00 EHTOOLLISKIRKKO; 
 Hannu Murhu
• Ti 27.10. klo 19.00 SANA & RUKOUS
 Pöllönperäntie 2, Kello

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.ohsrk.fi 

Pe 16.10. klo 19 LIFT – ilta. La 17.10. klo 10–16 
POHJOIS–SUOMEN ISRAEL – PÄIVÄ Näky 
rukouksesta ja yhteistyöstä – seminaari, Harri 
Kröger, Kari Ylitalo. Ruokailu ja kahvit 7€. Su 
18.10. klo 11 Jumalanpalvelus (ei pyhäkoulua), 
Harri Kröger, Suoma Levy. Ke 21.10. klo 19 

Sana ja rukous, Jari Mykkänen, Minna Rissanen. To 22.10. klo 12 Päiväpiiri.

18.10. su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 19.10. ma Kotiliitto 
naisille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Olet tervetullut tilaisuuksiin!

To 15.10. klo 19 LÄHDE-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukous-
palvelu, tarjoilu. Pe 16.10. klo 18.30 Varkki-ilta. La 

17.10. klo 16 Miestenilta Koivistolla, Välitie 7, Kempele. Su 18.10. klo 11 Aamukirkko 
& pyhäkoulu, Saints`club, Janne Turpeinen, Sini Niemelä. Ti 20.10. klo 13 Päiväpiiri, 
klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten luen Raamattua. Ke 21.10. klo 14 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Sapattina (la) Jumalanpalvelus klo 10.00, Lastenkirkko klo 10.00 
Tässä vuosineljänneksessä tutkimme Raamattua otsikolla Kansa matkal-
la (4. Mooseksen kirja). Ensi sapattina 10.10. raamattutunnin aihe on: 
Kansan valmistaminen. Ma-pe aamurukouspiiri klo 10.00. Tervetuloa!

08-530 3953

TILAISUUTEMME:
La 17.10. klo 11.00–13.00 

YSTÄVÄNLOUNAS
Su 18.10. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 21.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 15.10. klo 18 Miestenilta
Su 18.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous
Su 25.10. klo 18 Sunnuntain ko-
kous – Alfa–kurssin päätös
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

RAAMATUN OPETTAMINEN LAPSILLE 1
MODUULIKURSSI OULUSSA
• pyhäkoulun opettajille • kerho-ohjaajille • leirien pitäjille • opettajille
• kaikille, jotka haluavat viedä evankeliumia lasten maailmaan
Paikka: Uusheräyksen toimitilat, Koulukatu 41 (moduuli 1), muut moduulit: paikka avoin
Aika: Moduuli 1:  28.-29.11.2009   Moduuli 2:  30.-31.1.2010   Moduuli 3:  19.-21.2.2010
Hinta: 30 € / moduuli  Järjestäjä: Lastenmissio ry.  Sisältö: www.lastenmissio.fi/Kurssit

Ilmoittautuminen:  Pekka Siitonen, puh. 040 535 7567 tai pekka.siitonen@lastenmissio.fi.

ROL1 Oulu ilmoitus 98x35.indd   1 6.10.2009   9:53:50

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

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

• 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

Testaamme painojälkeä Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymän  
hallinto- ja talouspalveluyksikössä on haettavana

TOIMISTONHOITAJAN 
määräaikainen virka, ajalle 1.11.2009 – 31.10.2010

sijoituspaikkana keskusrekisteri

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika päättyy torstaina 29.10.2009 klo 15.00.

Paikkoja avoinna

RiStikoN oikeat vaStaukSet

Toista kertaa Oulussa järjestettä-
vässä kansainvälisessä seiminäyt-
telyssä pyritään tuomaan esille 
myös suomalaisista yksityisko-
deista löytyvää seimiperinnettä. 

Yksityisten henkilöiden toivo-
taan luovuttavan oma joulusei-
mensä mukaan näyttelyyn. 

Näyttelyn pääpaikka on Ou-
lun kaupunginteatteri, mut-
ta sen lisäksi seimiä sijoitellaan 
oululaisten yritysten tiloihin ja 
näyteikkunoihin. Sijoitteluun 
vaikuttaa näyttelyyn saatavien 
seimien määrä. Seiminäyttely 
kuuluu osana Oulun tierna-ajan 
tapahtumiin. 

Kiinnostus oman seimen 
näyttelytuontiin pyydetään il-
moittamaan 31.10. mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen in-
fo@oulunliikekeskus.fi tai puhe-
limitse 08 374 976.  

Kansainvälinen seiminäytte-
ly järjestetään 28.11.–19.12. kau-
punginteatterilla. Näyteikku-
noissa näyttely jatkuu loppiai-
seen asti.

Seiminäyttelyyn 
kaivataan seimiä
yksityiskodeista
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Pyhyys ei tule patenttiratkaisuna
Pyhyyden luomiseksi 
rakennukseen ei riitä, 
että salin seinälle tai 
rakennuksen katolle 
asennetaan risti.

Arkkitehdille modernin 
kirkon suunnittelu on 
haaste. 

1950-luvulta lähti-
en kirkot ovat olleet monitoimi-
rakennuksia. Niiden yhteydessä 
on usein seurakuntatalo viras-
toineen ja muita toimintoja. Ti-
loissa on oltava mukava työsken-
nellä ja seurakuntalaisten käydä 
ja niiden on toimittava teknisesti 
ja taiteellisesti. Mukana pitää ol-
la myös sakraalitila, jossa ei aina-
kaan pelata sählyä.

Arkkitehti luo pyhyyttä tilan, 
mittasuhteiden, valon ja materi-
aalien käytöllä. Hyvä esimerkki 
näistä saadaan menemällä Kaak-
kurissa sijaitsevan Pyhän Andre-
aan kirkon sisäpihalle. Lähiön 
elämä jää seinien suojassa jonne-
kin taakse, vaikka ollaan keskei-
sellä paikalla.

– Kirkon toiminnot eivät usein 
kuulu kävijöiden arkipäivään. 
Ajatuksena sisäpihan suunnitte-
lussa oli valmistella tulija kirk-
koon astumiseen, kertoo kir-
kon pääsuunnittelija, arkkitehti 
Janne Pihlajaniemi oululaisesta 
Arkkitehdit m3 Oy:stä.

Luonnonvaloa ja 
keinovaloa
– Kirkkoarkkitehtuurissa valo 
on keskeisellä sijalla. Kirkkojen 
valaistus on kuitenkin vaihdel-
lut eri tyylikausina. Keskiaikai-
set, romaaniset ja bysanttilaiset 
kirkot olivat hämäriä siinä mis-
sä gotiikan ajan kirkot taas oli-
vat valon juhlaa. Modernit kir-
kot ovat pääosin valoisia, mut-
ta myös valaistukseltaan hämä-
rämpiä uusia kirkkoja on, ker-
too Pihlajaniemi.

Niihin kuuluvat esimerkiksi 
Kärsämäen paanukirkko ja Py-
hän Henrikin taidekappeli Turus-
sa. Jälkimmäisessä pitkän, kapean 
A-kirjaimen muotoisen tilan pää-
ty kylpee valossa, mutta sivusei-
nillä ikkunoita ei ole yhtään.

Pyhän Andreaan kirkon sisä-
tilojen suunnittelussa lähtökoh-
tana oli luonnonvalon monivi-
vahteisuus. Kirkon keinovalo on 
lämpimän sävyistä. Sillä luodaan 
hengellisen arvokasta, mutta sa-
malla kutsuvaa ja lämmintä il-
mapiiriä. Valolähteenä ovat koh-
teeseen suunnitellut kuparivalai-
simet.

muovinen 
pyhättö?
Valoon puolestaan liittyvät mate-
riaalit: valo ei näy ilmassa, vaan 
vasta kun se kohtaa pinnan. Kir-
koissa käytettävät materiaalit on 

oltava miellettävissä sakraaleik-
si, pyhiksi.

– Muovi on sinänsä ihan käyt-
tökelpoinen materiaali, mutta se 
voi olla vä-
hän hanka-
lammin py-
häksi miel-
lettävä kuin 
tiili, kivi, be-
toni tai puu, sanoo Pihlajaniemi.

Pyhältä tuntuva paikka ei aina 
ole syntynyt toimistossa. Luon-
nossakin on paljon tiloja, jotka 
voidaan kokea pyhiksi. Suoma-
laiselle metsä on helposti pyhäk-
si miellettävä paikka. 

Pyhyysvaikutelman luo myös 
tila, erityisesti korkea sellainen. 
Kirkkosaliin mennään Kaakku-
rissa matalammasta eteisestä.

Kirkon suunnittelu oli arkki-
tehtiryhmälle tuhansien tuntien 
työ. Janne Pihlajaniemen lisäk-
si ryhmään kuuluvat Jukka Mä-
kinen, Kari Nykänen ja Henrika 
Pihlajaniemi.

toimitukset 
tutuiksi
Seurakunta on Pihlajaniemen 
mielestä siitä kiitollinen tilaaja, et-
tä se vaatii hyvää arkkitehtuuria. 
Siihen liittyy myös tilojen toimi-
vuus. Kirkon suunnittelua varten 
pitikin tutustua paitsi eri-ikäisiin 
kirkkorakennuksiin, myös erilai-
siin liturgisiin toimituksiin.

Tieto oli tarpeen esimerkik-
si alttarikaidetta suunnitellessa. 
Alttarirakenteiden pitää nykyisin 
olla siirreltäviä ja muunneltavia 

tilan monikäyt-
töisyyden takia, 
mutta niiden 
pitää myös oh-
jata ihmiset toi-
mimaan tilan-

teessa ”luonnostaan” oikein.
Esimerkiksi ehtoollisen jaka-

misen Pihlajaniemi huomasi ole-
van suunnittelun kannalta var-
sin monivaiheinen ja jopa moni-
mutkainen tapahtuma. Puhtaille, 
täytetyille ja käytetyille ehtoollis-
pikareille oli oltava alttarikaitees-
sa oma, toimiva ja tarkoituksen-
mukainen paikkansa.

arkistaako 
tekniikka tilan?
Tekniikkaa tarvitaan kirkossakin. 
Muuten ei ilmanvaihto toimi eikä 
papin puhe kuulu. Kaakkurin kir-
kon akustiikka on suunniteltu si-
ten, että musiikki soitetaan ilman 
vahvistimia, mutta puhujia varten 
on äänentoistojärjestelmä.

Tekniikka on pyritty kirkkosa-
lissa piilottamaan mahdollisim-
man hyvin seiniin, kattoihin ja 
lattiaan.

– Muissa tiloissa teknisiä lait-
teita näkee paljon. Ehkä niiden 
pelätään arkistavan kirkkotilaa, 
Pihlajaniemi sanoo.

Arkkitehti Janne Pihlajaniemi on Kaakkurissa sijaitsevan 
Pyhän Andreaan kirkon kirkon pääsuunnittelija.

Pä i v i  Mä k in e n

Seurakuntasalin puolella Py-
hän Andreaan kirkossa on val-
kokangas, mutta videotykkiin 
ei Pihlajaniemi muista kirkko-
saleissa koskaan törmänneen-
sä – paitsi televisiossa amerik-
kalaisissa massajumalanpalve-
luksissa.

– Mutta hyvin isoissa tiloissa 
se voisi ehkä olla tarpeenkin.

kirkko 
keskellä kylää
Kirkot rakennettiin ennen usein 
mäelle kylän keskeiseksi kiintopis-
teeksi ja kokoontumispaikaksi.

– Puukirkkojen rakentamisen 
aikaan kirkon yhteiskunnallinen 
asema oli merkittävä. Talotkin 
olivat matalia, yksi- tai kaksiker-
roksisia, sanoo Pihlajaniemi.

Kirkon paikka kaupunkiku-
vassa on muuttunut, joskin nii-
tä rakennetaan edelleen ”keskel-
le kylää”. Kaakkurissakin on tehty 
näin: rakennus on keskellä lähiö-
tä. Tapuli ei kuitenkaan näy ko-
vin kauas. Noin parikymmenmet-
rinen ristitorni suunniteltiin suh-
teessa rakennuksen kokoon.

– Tänne ajellessa voi verrata 
sitä vaikkapa Citymarketin mai-
nostorniin. Se kertoo jotain ny-
kypäivän ja entisen suhteesta, to-
teaa Pihlajaniemi.

päivi mäkiNeN
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Ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio dei 106,9 mhz 
kaapeliverkossa 94,1 mhz
www.radiodei.fi 
Su 18.10. klo 10 messu Oulu-
joen kirkosta. Messun toimit-
taa Olavi Isokoski ja saarnan 
pitää Ilkka Mäkinen. Kantto-
rina on Lauri Nurkkala. Mes-
sussa laulaa Gaudiate -kuoro.
Su 18.10. klo 11.25 radiopy-
häkoulussa puhuu pastori 
Jaakko Tuisku.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakun-
nan pastori Mikko Salmi. 
Mikolle voi lähettää kysy-
myksiä osoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 21.10. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Ohjelmassa kuullaan 
sairaanhoitaja Ritva-Leena 
Katanashon kolumni.
To 22.10. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Mistä apua, kun äkil-
linen kriisi yllättää? Ja kuka 
osaa auttaa? Haastateltavana 
pastori Virpi Sillanpää-Po-
sio, joka toimii vapaaehtoise-
na Oulun Kriisipäivystykses-
sä. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.

Radio pooki 88,0 mhz
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 18.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu pastori Jaak-
ko Tuisku.
Su 18.10. klo 10 jumalanpal-
velus Raahen kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen uu-
sintana edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma, jonka 
toimittaa Jussi Leppälä Yli-
vieskasta. Hänen vieraanaan 
on Jaana Yrttiaho, joka on 
julkaissut ensilevynsä nimel-
tä Elämän edessä.
Ma 19.10 klo 17.05 Etappi-
ohjelmassa aiheena Oulugo-
spel-tapahtuma. Haastatel-
tavana säveltäjä Jussi Rasin-
kangas. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster Oulusta.
Ke 21.10. klo 17.05 Perhe-
vartti. Kirkko ojentaa aut-
tavan kätensä, kun perhettä 
kohtaa vaikeudet. Haastatel-
tavana diakoni Heikki Kaik-
konen. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Ari-Pekka Metso 
ja saarnan pitää Kerttu Ny-
gren, avustavana pappina 
toimii Juha Sarkkinen. Ur-
kurina on Maija Tynkkynen 
ja kanttorina Raimo Paaso. 
Messussa laulaa Sofia Mag-
dalena -yhtye.

Eetterissä

Syyslomaviikolla Rauhan 
Tervehdyksen tilaajaseu-
rakuntien alueella järjeste-
tään lomailevien koululais-

ten lisäksi toimintaa ja tapahtu-
mia myös naisille. 

Yleisesti tunnettua naistenpäi-
vää vietetään maaliskuun kahdek-
santena, mutta myös tämän leh-
den ilmestymispäivä on omistet-
tu naisille. 15. lokakuuta on nimit-
täin kansainvälinen maaseudun 
naisten päivä. 

– Meillä naisten päivä järjeste-
tään ensimmäistä kertaa, emme 
ole tiedostaneet tuollaisen päivän 
olemassaoloa, mutta sehän sattuu 
aika hyvin, toteaa Tyrnävän kirk-
koherra Leila Ikonen.  

Aiemmin Tyrnävällä ei ole 
juuri ollut erityisesti naisille 
suunnattuja tapahtumia äitien 
hemmotteluiltoja lukuun otta-
matta, joten kyseessä on todella-
kin uusi valtaus.

18. lokakuuta Tyrnävällä järjes-
tettävä Naisten päivä on avoin ta-
pahtuma, johon toivotetaan ter-
vetulleeksi naiset läheltä ja kau-
kaa. Päivän teemana on Uskon ja 
epäilen. 

Sunnuntai aloitetaan kello 10 
Tyrnävän kirkossa messulla, jonka 
jälkeen on mahdollisuus nauttia 
lounasta seurakuntatalolla kuuden 
euron hintaan. Ruokailun jälkeen 
Kansan Raamattuseuran evanke-
lista Eliisa Heinonen johdattelee 
osallistujat päivän teemaan.

Tilaisuudessa päästään naut-
timaan myös paikallisesta kult-
tuurista. Ja kulttuurista koko päi-
vän idea myös kirkkoherra Iko-
sen mukaan osittain lähti.

– Kävi ilmi, että tyrnäväläiset 
runoilijat olivat julkaisseet runo-
kirjoja, ja niistä haluttiin tietää 
lisää. Koska diakoniatyöhömme 
oli palkattu toinen työntekijä, oli 
enemmän resursseja tapahtuman 
järjestämiseen. Jatkossa toivotta-

Naiset koolla syyslomaviikolla
vasti saamme järjestettyä myös 
miehille oman päivän.

Naisten päivässä runoistaan ja 
niiden taustoista ovat kertomas-
sa Irma Kupiainen, Salli Kesti ja 
Riitta Räbinä. Naisenergia kai-
kuu myös panhuilua soittavan 
Piia Syrin ja kitaraa soittavan 
Salme Kinnusen sävelissä.

vieraina myös miehiä
Muhoksella vietetään naistenil-
taa samaisena sunnuntaina 18.10. 
kello 17–19 Koortilassa. Ohjel-
massa on hartauden lisäksi kes-
kustelua Isä meidän -rukoukses-
ta. Ihan täysin naisille tapahtuma 
ei ole, sillä vieraaksi saapuu pas-
tori Simo Pekka Pekkala. Tar-
joilu on nyyttikestiperiaatteella. 
Tapahtumaan kannustetaan tu-
lemaan ystävän kera.

Piippolassa, Siikalatvan seura-
kunnassa, naisten päivää vietetään 
lauantaina 24. lokakuuta kello 13–
17 Piippolan seurakuntakodissa 
teemalla Minäkö Jumalan kuva? 

Ohjelmassa on Virpi Marjo-
maa-Rajamäen ja Tuulikki Tuo-
visen esittämä Sydänkaari-dialogi 
ja teologian maisteri Riitta Lem-
metyisen luento aiheesta Matkalla 
itseni luo – Matkalla Jumalan luo. 
Miehiäkin paikalle on päästetty, 
sillä musiikkipuolesta huolehtivat 
Pekka Kyöstilä ja Timo Ylikoski. 

Oulussa naisten iltoja vietetään 
maanantaisin kahden viikon vä-
lein Öbergin talossa Kirkkokadul-
la. Seuraavan kerran kokoonnu-
taan maanantaina 19. lokakuuta. 
Iltoihin kuuluu keskustelua ja sau-
nomista. Naisten päivän makuun 
päästään Oulussa marraskuun 21. 
päivänä, jolloin kokoonnutaan 
Maikkulan kappeliin. Tapahtu-
massa vierailee muun muassa Kir-
kon Ulkomaanavun sidosryhmä-
johtaja Marianne Heikkilä. 

eLSi huttuNeN
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Kansainvälinen naisten päivä
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansainvälistä naistenpäivää 
on vietetty 8. maaliskuuta vuodesta 1975 alkaen, joka oli samal-
la myös Kansainvälinen naisten vuosi.

Kansainvälinen maaseudun naisten päivä 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokous julisti loka-
kuun 15. päivän kansainväliseksi maaseudun naisten päiväksi 
18.12.2007 (päätöslauselma 62/136) kehottaen samalla jäsenmai-
ta ryhtymään toimenpiteisiin maaseudun naisten olojen paran-
tamiseksi kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. 

Naisten päivä kahdesti vuodessa

Pyhäinpäivänä on tapana muis-
taa edesmenneitä rakkaita ja 
siksi monissa kirkoissa kaikuu 
silloin requiem eli sielunmessu. 

Requiem on alun perin ol-
lut katolisen kirkon hauta-
jaisjumalanpalvelus, joka tuli 
1700-luvulla yleiseen tietoisuu-
teen myös itsenäisenä sävellys-
muotona. 

Sielunmessuista tunnetuin 
on Wolfgang Amadeus Mozar-
tin Requiem ja se esitetään Ou-
lun tuomiokirkossa pyhäinpäi-
vänä 31. lokakuuta kello 19 ja 
21.

Teoksen toteuttavat noin 
65-henkinen Oulun katedraa-

likuoro ja 25-henkinen Oulun-
salo Ensemble -orkesteri. Teok-
sen solisteina laulavat sopraa-
no Helena Juntunen, altto Vir-
pi Räisänen-Midth, tenori Aki 
Alamikkotervo ja basso Mark-
ku Liukkonen. Teoksen johtaa 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kanttori Raimo Paaso.

Esityksen ohjelma maksaa 15 
euroa. Ohjelmia voi ostaa kir-
kon ovelta tuntia ennen kon-
serttien alkua. Ohjelman osta-
neilla on etuoikeus istumapai-
koille.

Mozartin Requiem jäi kes-
keneräiseksi säveltäjän kuoltua. 
Teoksen todennäköisenä viimeis-
telijänä on pidetty hänen oppilas-
taan Franz Xaver Süssmayria.

RauhaN teRvehdYS

Mozartin Requiem soi 
tuomiokirkossa pyhäinpäivänä

Vuonna 2004 Oulun tuomiokirkossa 
kuultiin Haydnin Requiem.

A r k i s to  /  Ma r k ku Ru o t t i n e n
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Tyly Jumala?
Tämän uskoa ja epäuskoa käsittelevän sunnuntain raamatuntekstissä Egyptistä Moo-
seksen johdolla lähteneet israelilaiset valittavat matkan rasituksista ja yksipuolisesta 
ruuasta. Minusta nuo valitukset ovat inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Hyvä johtaja olisi 
edes kuunnellut sympaattisesti alaisiaan, vaikkei olisi voinut erityisesti muuttaa olo-
suhteita. Sekin olisi helpottanut hieman, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen olisi auttanut 
kestämään raskaan taipaleen. Mutta mitä teki Herra? Lähetti myrkkykäärmeitä teke-
mään valittajista lopun. Tyly Jumala.

Kansa nöyrtyy ja pyytää Moosekselta, Jumalan suosikilta, apua. Tyly Jumala heltyy ja 
osa käärmeen pureman saaneista pelastuu. Tarinan opetus voisi siten olla, että Jumala aut-
taa nöyrtyneitä, mutta suhtautuu valittamiseen kylmästi. Ei kovin miellyttävä Jumala siis. 

Monet Vanhan testamentin kohdat puhuvat tylystä, jopa julmasta Jumalasta. Varhaisen 
kristityn Markionin (k. 160) ratkaisu hylätä Vanha testamentti kokonaan on tästä näkökul-
masta ymmärrettävä. Vanhan testamentin Jumalaa pitää pelätä ja kunnioittaa. Vastoinkäy-
miset selittyvät Jumalan sallimuksella, joka ylittää ihmisen ymmärryksen.

Joitakin tällainen etäinen ja jopa konemainen käsitys Jumalasta voi rauhoittaa, kes-
tetään ja otetaan vastaan mitä tulee hammasta purren. Mutta se voi myös etäännyttää 
Jumalasta. Ihminen tarvitsee ymmärtämistä, tunteen että häntä kuullaan. Ihminen tar-
vitsee hellyyttä. Onneksi Mooseksen kirjojen jumalakuva ei ole ainoa, joka Vanhasta 
testamentista löytyy, esimerkiksi psalmeissa pilkahtaa ymmärtävä ja lohduttava Jumala.

Jeesuksen arvovalta ei rakentunut pelon varaan. Hänen Jumalansa oli rakkaudesta 
nousevien tekojen Jumala. Vuorisaarnassa Jeesus näyttää jopa viitanneen kriittisesti 
Mooseksen kirjan käärmetarinaan: ”Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän 
pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa?” (Matt. 7: 8–10)

Tämän jälkeen Jeesus jatkoi: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne 
kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, 
jotka sitä häneltä pyytävät.” (Matt. 7: 11) Jeesus yrittää saada ihmiset tajuamaan, että 
samoin kuin rakastava vanhempi haluaa lapselleen hyvää, niin samoin Jumala haluaa 
meidän parastamme. Mutta vielä suuremmassa mittakaavassa kuin käsitämmekään. 
Jumala ei ole tyly, vaan Hän kuuntelee ja ymmärtää. Hänelle saa valittaa ilman että tar-
vitsee pelätä saavansa vastaukseksi käärmeitä.

päivi SaLmeSvuoRi
Opettaja, Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitos

Usko ja epäusko ovat aiheena 20. sunnuntaina helluntaista. Teemasta todetaan evan-
keliumikirjan mukaan: ”Usko näkee Jeesuksessa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä 
Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, 

torjuivat hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat 
myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman us-
konsa perusteita.”

Päivän evankeliumiteksti (Johannes) on mitä poleemisin kuvaus Jeesuksen aikalais-
ten suhtautumisesta häneen. Arvio Jeesuksen persoonasta vaihtelee messiaaksi julista-
misen ja kansanvillitsijäksi luonnehtimisen välillä – molemmat ääripäät mukaan lukien. 
Kukaan ei tunnu tietävän, mikä mies Jeesus oikein on: tämän kuvan evankeliumitekstis-
tä saa. Mielenkiintoinen yksityiskohta tekstissä on Jeesuksen paikantaminen ”vain Ga-
lilean kasvatiksi” – kun samalla muistetaan messiaan tulevan Betlehemistä.

Ristiriitaisiin mietteisiin jää myös se Jeesuksen pidättämiseksi koottu delegaatio, joka pa-
laa ylipappien ja fariseusten luokse hämmentyneenä kuulemastaan ja näkemästään: ”Yksi-
kään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.” Ylipapit ja fariseukset joutuvat 
moittimaan heitä – näin Jeesuksen persoona aiheuttaa jopa sisäistä kuohuntaa hänen vas-
tustajiensa leirissä.

Keskusteluun osallistuu aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa esiintynyt Niko-
demos, joka pyrkii kommenteillaan puolustamaan Jeesuksen toimintaa: ”Eihän meidän 
lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mi-
tä hän on tehnyt.” Omantuntonsa äänen vaivaama Nikodemos oli aidosti kiinnostunut 
Jeesuksen opetuksista, vaikka ei uskaltanutkaan laittaa koko persoonaansa peliin vas-
tustaessaan hänen vangitsemistaan.

Jeesuksen galilealaisuus näyttää olevan yksi raskauttavimmista syytteistä häntä koh-
taan, sillä kirjoitusten mukaan oikea messias ei tule Galileasta. Siksi Jeesus leimautuu 
vastustajiensa silmissä armottomasti valheprofeetaksi.

pekka tuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 78:1–8 
Ensimmäinen lukukappale 
4. Moos. 21:4–9 
Toinen lukukappale Kol. 1:19–23 
Evankeliumi Joh. 7:40–52 

Pyhä, vanhurskas Jumala. 

Sinä veit palvelijasi Abrahamin  

öisen taivaan alle 

ihmettelemään tähtien ääretöntä määrää. 

Se oli merkki  

hänen jälkeläistensä paljoudesta. 

Kiitos siitä, että lupauksesi kantaa  

yli kaikkien aikojen. 

Auta meitäkin uskomaan  

niin kuin Abraham uskoi 

ja elämään lapsinasi sanaasi luottaen. 

Anna meidän heijastaa valoasi  

tässä ajassa ja maailmassa. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,  

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu 
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Käytännöllisen teologian laitok-
sen dosentti, teologian tohtori Ta-
pio Lampinen Helsingin yliopis-
tosta muistuttaa, että kirkon ja va-
semmiston yhteiselon vaikeuk-
siin 1900-luvun alkupuolella oli 
osasyynä se, että työväenliike tu-
li Suomeen sen niin sanotussa toi-
sessa aallossa. 

Kyseessä oli saksalainen ver-
sio, joka painotti ateismia. Van-
hassa laulussa onkin värssy, joka 
kuuluu ”ei muuta jumalaa kuin 
kansa kaikkivaltias”. 

– Sisällissodan loppuselvittelys-
sä tuomiokapitulit asettuivat voit-
tajien puolelle ja hyväksyivät tul-
kinnan, että sota oli yksinomaan 
jumalattomuuden syytä. Toisen-
laiset äänet vaiennettiin, Lampi-
nen pohtii.

Tilanne muuttui tällöin sel-
västi sotaa edeltäneestä.

– On muistettava, että ennen 
sisällissotaa suuri osa papistosta, 
muun muassa K. R. Kares, josta 
myöhemmin tuli yksi äärioikeiston 

”Kirkon ja vasemmiston ei pidä sopeutua kaikkeen”
johtohahmoista, ajatteli, että kris-
tinuskon ja sosialismin päämäärät 
ovat samat.

Lampisen mukaan kirkon ja 
oikeiston perinteinen yhdistämi-
nen Suomessa on puolestaan seu-
rausta kirkon esivaltakäsitykses-
tä, sisällissodasta ja uuden kan-
sakunnan rakentamisesta.

1960-lukulaisten 
kädenjälki 
Toisen maailmansodan jälkeen 
niin sanottujen asevelipappien 
liike toi omanlaistaan muutosta 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 
Ja kun vuosia vielä vierähti, yh-
teiskunnallisten epäkohtien poh-
dinta lisääntyi.

Lampinen uskoo, että 1960-lu-
vulla yhteiskunnallisen herätyk-
sensä saaneiden kädenjälki nä-
kyy Suomen evankelis-luterilai-
sessa kirkossa edelleen vahvasti. 
Osa kirkon nuorisosta irtisanou-
tui kyseisenä ajanjaksona kansa-
kuntaan sitoutuneesta linjasta.

Vasemmistojohtajilla kympit uskonnosta, mutta eri linjat kirkosta

Vasemmistolta löytyy kirkkosympatioita
Molempia 
eduskunnassa olevia 
vasemmistopuolueita 
johtaa 1970-luvulla 
syntynyt poliitikko. Onko 
kirkon ja vasemmiston 
suhde muuttunut sodan 
eläneiden sukupolvien 
luovuttua vallasta?

Munkkiniemen kirkko-
herran pojanpojasta, 
kympin uskonnon op-
pilaasta Paavo Arhin-

mäestä on tullut puoluejohtaja, 
jonka viime aikoina kovia koke-
neen liikkeen eli Vasemmistolii-
ton poliittisessa tavoiteohjelmas-
sa todetaan: ”Millekään kirkolle 
ei saa antaa erityisasemaa valtion-
kirkkona.” 

Valtionkirkko-termiä käyte-
tään siis edelleen usein hieman 
harhaanjohtavalla tavalla, koska 
valtion ja kirkko on erotettu jo 
kauan sitten. Enää valtionkirk-
koa sanan varsinaisessa merki-
tyksessä ei ole, ja tuskin sellaisen 
luovaa uudistusta enää tehdään. 
Kirkollinen erityislainsäädäntö 
ja eritoten kirkon verotusoikeus 
hiertävät kuitenkin vasemmis-
toa vahvasti. Niiden kun voidaan 
katsoa edustavan valtionkirkolli-
sia piirteitä.

– Mutta emme me hirveän ak-
tiivisesti tätä asiaa aja. Enemmän se 
on periaatteellinen kysymys. Aika 
ei ole ehkä vielä kypsä, Arhinmäki 
pohtii useimpien valtionkirkollis-
ten piirteiden purkamista.

Toisen kolkyt ja risat -ikäluok-
kaa olevan puoluejohtajan, SDP:n 
Jutta Urpilaisen, uskonnon nume-
ro oli myös kymppi. Kahden va-
semmistojohtajan suhteessa kirk-
koon on eroja, vaikka kummalla-
kin on omanlaisensa tausta sen pa-
rissa.

Urpilainen on selkeästi tun-
nustuksellinen evankelisluteri-
lainen kristitty. 

– Olen ollut ja olen edelleen 
mahdollisuuksien mukaan aktii-
vinen seurakuntalainen. Asiasta 
kertominen ei ole kovin tyypillis-
tä politiikoille, mutta olen saanut 
siitä hyvää palautetta, sanoo ko-
tiseudullaan Kokkolassa kirkol-
lisissa luottamustoimissakin vai-
kuttanut Urpilainen.

Uskonnon opetuksen poista-
minen on vasemmistolaisen työ-
väenliikkeen Forssan ohjelmaan 
vuonna 1903 kirjaamista tavoit-
teista melkeinpä ainoa, joka ei ole 
toteutunut. 

– Valtion ja kirkon suhde on 
vuosikymmenten saatossa muo-
toutunut hyväksi, enkä näe siinä 
muutoksen tarvetta. Tärkeintä sii-
nä on kaikille tunnustettu uskon-
nonvapaus, Urpilainen pohtii.

”duunia saman porukan 
kanssa kuin me” 
Vasemmisto ja kirkko ovat olleet 
nokkapokkasilla pitkin historiaa. 
Mutta ajat ovat muuttuneet. Ur-
pilainen kehuu kirkon työtä kai-
killa tavoilla. 

– Arvostan kirkon työtä ar-
mon ja arvojen puolestapuhuja-
na. Kirkko huolehtii jäsentensä 

hengellisestä kasvatuksesta esi-
merkiksi rippikoulujen kautta. 
Arvostan sitä työtä, jota kirkko 
tekee vanhusten ja sairaiden luo-
na, Urpilainen listaa ja pitää tär-
keänä myös kirkon roolia kehi-
tysyhteistyön tekemisessä.

Arhinmäki antaa pisteet kirkol-
le eritoten köyhien parissa tehdys-
tä työstä.

– Kirkko on tehnyt duunia sa-
man porukan, eli kaikkein köy-
hempien, puolesta kuten mekin. 
Ruuanjakelu ja diakoniatyö autta-
vat monen ihmisen vaikeimman 
hetken yli. Kirkolla on myös sel-
keästi pyrkimystä uudistumiseen, 
Arhinmäki kiittelee.

SDP on perustanut seurakun-
ta-aktiiveille oman työryhmän, 
jossa pohditaan kirkkoon liitty-
viä asioita. Urpilaisen mukaan 
puolueessa on aina ollut tilaa 
kristityille.

– Kahden viime vuosikymme-
nen aikana suhde kirkkoon on 
muuttunut myönteisemmäksi. 
Aikaisemmin ehkä koimme kir-
kon edustavan toisenlaisia poliit-
tisia arvoja.

demarit houkuttavat 
tunnettuja kirkkoihmisiä
Vasemmistoliitto koetaan mo-
nesti ateistien puolueeksi. Ar-
hinmäen mukaan kuvio ei kui-
tenkaan mene näin.

– Vasemmistoliitto ei ole ateis-
tinen puolue. Olihan entinen pu-
heenjohtajamme Suvi-Anne Sii-
meskin julkiuskovainen, hän to-
teaa viitaten Siimeksen ortodok-
sisuuteen. 

– Tätä nykyä heidän ikäpol-
vensa on valta-asemissa kirkossa.

Viime vuosina diakoniatyö 
on tullut koko kansalle tutuksi. 
Lampinen muistuttaa, että se on 
aina kuulunut kirkon ydintehtä-
viin, mutta vasta 90-luvun laman 
myötä moni havahtui asiaan.

– Perinteensä pohjalta seura-
kunnat olivat muuta yhteiskuntaa 
nopeampia toteuttamaan avus-
tustyötä. Käytännön avustustyön 
ohella kirkko olemuksensa mu-
kaisesti joutui myös teologisesti 
työstämään tilannettaan.

individualismi on vaarallista 
Niin ovat kirkko kuin vasemmis-
tokin kriisissä. Usean mielestä mo-
lemmat kulkevat uudistuskyvyttö-
minä varjoissa vailla päämäärää ja 
takertuvat tiukasti menneisyyteen 
kiinni. 

Lampisen mukaan oman yh-
teiskunnallisen asemoinnin 
muuttaminen on sitä vaikeam-
paa, mitä vahvemmat yhteiskun-

nalliset asemat ovat olleet. Kun 
jäsenistökin vielä haraa vastaan, 
eikä  menettelytapoja saada muu-
tetuksi, on kriisi valmis. 

Lampisen näkemys on, että mo-
lemmissa organisaatioissa – kir-
kossa ja vasemmistossa – on ollut 
myös paljon innovaatioita ja onnis-
tunuttakin sopeutumista muuttu-
neeseen tilanteeseen. Silti kaikel-
la on rajansa, jopa suunnanmuu-
toksilla.

– Kaikkeen ei pidäkään sopeu-
tua. Tällainen asia on esimerkiksi 
vallitseva individualismi, joka on 
hajottavaa sekä kirkon että vasem-
miston kannalta.

kysymys hautausmaista
Politiikan ja puolueiden väitetään 
olevan nykyään samaa mössöä. 
Jos vasemmistopuolueiden suh-
detta kirkon asioihin tarkastel-
laan, selkeitä linjaerojakin löytyy. 
– Vasemmistoliittolaiset koros-
tavat enemmän perinteistä näke-
mystä erosta kirkon ja valtion välil-

lä. He näkisivät mielellään esimer-
kiksi hautausmaat kunnan hoidos-
sa. SDP:ssakin on tällaisia ajatuk-
sia kannattavia ryhmiä, mutta tä-
tä nykyä he ovat vähemmistössä, 
Lampinen sanoo.

Yhteistyötäkin on viritelty. Kir-
kon ja vasemmistopuolueiden ja 
ammattiyhdistysliikkeen edusta-
jat vierailevat toisiensa tilaisuuk-
sissa esimerkiksi puhujan roolissa. 

Lampinen uskoo, että aktiivi-
suuden seurakunnassa ja puolu-
eessa voi yleisesti yhdistää ilman 
ongelmia, vaikka paikallisia eroja 
ja hankalia yksittäistapauksia voi 
ilmetä.

Lampinen muistuttaa lopuk-
si, että hänen arvionsa kirkon ja 
vasemmiston suhteesta koskevat 
vain Suomen evankelis-luterilais-
ta kirkkoa.

– Jos tarkasteltaisiin muita 
kristillisiä yhteisöjä tai jopa tiet-
tyjä kirkon herätysliikkeitä, kuva 
olisi erilainen.

Jutta Urpilainen tutustui Oulussa vieraillessaan Tuomiokirkkoon.



13   Nro 33      15.10.2009

Vasemmistojohtajilla kympit uskonnosta, mutta eri linjat kirkosta

Vasemmistolta löytyy kirkkosympatioita

Arhinmäki on viimeksi käynyt kirkossa ystävien häiden merkeissä. Ei kuitenkaan taustalla olevassa Kallion kirkossa, vaan Pirkanmaan suunnalla.  
– Taisi olla kesän suosituin hääpäivä eli 8. elokuuta.

Niin sanotulla radikaalim-
malla vasemmistolla on kyllä 
ollut muitakin uskovaisia edus-
tajia historiassa – tunnetuim-
pana esimerkkinä nykyään vih-
reissä toimiva Terho Pursiai-
nen. Oulun läänistä eduskun-
nassa vaikutti 1950- ja 1960-lu-
vuilla esimerkiksi vanhoillis-
lestadiolainen Martti Linna 
SKDL:n edustajana. 

Kun Arhinmäki kuulee tari-
nan vuosina 1920–1953 Kemijär-
ven kirkkoherrana vaikuttanees-
ta Lauri Lanjalasta, joka johti so-
tien jälkeen SKDL:n vappukul-
kuetta frakkiin pukeutuneena, 
nousee miehen huulille hymy. 

– Asiaa, puoluejohtaja Arhin-
mäki naurahtaa. 

SDP on kuitenkin vetänyt ri-
veihinsä enemmän tunnettuja eri 
kirkkojen piireissä toimivia ihmi-
siä viime vuosina, esimerkkeinä 
europarlamentaarikko Mitro Re-
po ja kansanedustaja Ilkka Kan-
tola. Urpilainen on halunnut tu-
kea tätä kehityskulkua kertomalla 
omasta vakaumuksestaan. 

– Haluan korostaa sitä, et-
tä olemme kaikille avoin puo-
lue. Puoluetyössä kukin voi näh-
dä kuinka tärkeää toisten ihmis-
ten aito kunnioittaminen on, Ur-
pilainen kehuu.

Raamatunlainauksia 
eduskunnassa
Vasemmistoliiton mielestä yri-
tysten maksamista yhteisöve-
roista osan ei tule mennä kir-
kolle. SDP pitää nykyistä me-
nettelyä asian suhteen hyvä-
nä, vaikka muuten puolue esit-
tää valtakuntaan suuren luokan 
veroremonttia.

– Verotusoikeus on yritysten 
kannalta ongelmallista, koska 
kaikki yrittäjät eivät kuulu kirk-
koon. Eikä verotusoikeutta tuli-
si toisaalta laajentaa koskemaan 
muitakaan uskonnollisia yhdys-
kuntia, Arhinmäki sanoo.

– Yhteiskunta jakaa yhteisö-
veron tuottoa kirkolle ja vasta-
palveluksena kirkko huolehtii 
monista yhteiskunnan kannalta 
tärkeistä tehtävistä. Yhteiskun-
nallisen työn ja diakoniatyön 
lisäksi kirkko huolehtii hauta-
usmaista ja hautaamisesta, Ur-
pilainen luettelee ja muistuttaa 
myös kirkon pitämien rekiste-
rien ja rakennuskannan tärke-
ydestä.

Arhinmäki ei halua politiik-
kaan mukaan uskonnollisuut-
ta. Hänen mielestään olisi vie-
rasta, jos Vasemmistoliiton eh-
dokkaat kiittäisivät läpimenos-
taan Jumalaa. 

Tässä Urpilainen yhtyy Arhin-
mäen näkemyksiin.

– En toivo sen kaltaista kehi-
tystä, että uskontoa ja politiik-

kaa ryhdyttäisiin sekoittamaan, 
esimerkiksi niin, että Raamattua 
lähdettäisiin siteeraamaan edus-
kunnan puhujapöntössä.

SDP:n edustajista osa tosin käyt-
tää Raamatun vertauksia eduskun-
tapuheissaan. Esimerkiksi SDP:n 
entinen puheenjohtaja Eero Hei-
näluoma lainasi budjettikeskuste-
lussa syyskuun puolivälissä Jaako-
bin kirjettä seuraavasti: ”Jos veljen-
ne tai sisarenne ovat vailla vaatteita 
ja jokapäiväistä ravintoa, niin tur-
ha teidän on sanoa: ’Menkää rau-
hassa, pitäkää itsenne lämpimänä 
ja syökää hyvin’, jos ette anna heille 
mitä he elääkseen tarvitsevat.”

Myös Vasemmistoliiton edus-
tajat siteerasivat Raamattua ky-
seisessä keskustelussa. Raisiolai-
nen kansanedustaja Jyrki Yrtti-
aho käytti samassa keskustelussa 
Mooseksen kirjan vertausta ”ää-
ni on Jaakobin ääni, mutta kädet 
Esaun karvaiset kädet”.

Osataan sitä asia nostaa esil-
le Brysselissäkin. Demarei-
den julkkismeppi-Repo sanoi 
EU-parlamentin nettitelevisi-
on haastattelussa lokakuun al-
kupuolella seuraavasti: ”Herra-
ni Jeesus Kristus oli minun mie-
lestäni sosiaalidemokraatti jos-
sain mielessä”. Tosin myöhem-

min Repo selitteli, että hän ei 
tarkoittanut Jeesuksen olevan 
SDP:n jäsen. Hänen mielestään 
Jeesuksessa olisi kyllä ainesta 
muihinkin puolueisiin.

Ehkä uskonnon ja politiikan 
sekoittaminen onkin maan tapa 
vaalirahavenkoiluiden tapaan.

vasemmistoliitto 
ei lähde seurakuntavaaleihin
SDP valmistelee seurakunta-
vaaleihin omaa valtakunnallis-
ta ohjelmaa ja omia tunnuksia.

– Kirkollisissa vaaleissa 
olemme hyväksyneet sen, että 
jäsenemme voivat olla ehdok-

kaina myös erilaisilla yhteis-
listoilla. Yhteinen vaaliohjelma 
meillä on ollut aikaisemmin-
kin, mutta nyt yritämme roh-
kaista ihmisiä laajemmin eh-
dokkaiksi, Urpilainen sanoo.

Vaikka Arhinmäki sanoo ha-
luavansa uudistuksia puoluee-
seensa monella eri tasolla, ei va-
semmistoliittolaisia kuitenkaan 
tulevaisuudessa nähdä kirkol-
listen vaalien ehdokaslistoilla 
puolueen nimissä. 

Arhinmäen mukaan asias-
ta keskusteltiin muutama vuo-
si takaperin puoluehallitukses-
sa. Vanha linja kuitenkin pysyi.

tekStit Ja kuvat: 
oLLi kohoNeN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 18.10. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu su 18.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saarna 
Kerttu Nygren, avustaa Ju-
ha Sarkkinen. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttori Raimo 
Paaso, Sofia Magdalena -yh-
tye. www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 15.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit.
Messu su 18.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 18.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Mikko Salmi, kanttorina Sari 
Wallin. Kirkkokahvit. 
Messu su 18.10. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Sari Wallin. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro. Kirkko-
kahvit.

Messu su 18.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avusta-
vat Paula Rosbacka, Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Ilkka 
Järviö, Tervascanto-kuoro. 
Kaukovainion lähetyspiirin 
40-vuotisjuhla. Kirkkokahvit.
Messu su 18.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit.
Lasten kansanlaulukirk-
ko su 18.10. klo 16 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.10. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 22.10. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 18.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Kvartetti.
Pyhän Luukkaan muistopäi-
vän messu su 18.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki, mu-
siikkiavustajana Joni Saarela, 
sello. Juhlakahvit.

Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.
Iltamessu su 18.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 21.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, kant-
torina Tommi Hekkala.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 18.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala, avustaa Gaudiate-
kuoro. Radio Dei.
Messu su 18.10. klo 12 Huo-
nesuon seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.

YLIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 12 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Jenni Rau-
takoski.  

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 18.10. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 16 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, kanttorina Katri 
Sippola. Kirkkokahvit.
Vauvakirkko su 18.10. klo 
17 seurakuntakeskuksessa. 
Toimittaa Eeva Mertaniemi. 
Kutsutaan erityisesti kaikki 
vuoden aikana kastetut pie-
net tytöt ja pojat. Omat he-
listimet mukaan. Kirkkohet-
ken jälkeen mehu- ja kahvi-
tarjoilu Vakkurilassa. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
18.10 klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen. 

Kempele
Messu su 18.10. klo 10 Py-
hän kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, avustaa Seija Helo-
maa, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Gideontyön 
esittely.

Kiiminki
Messu su 18.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina Marja Ainali.
Messu su 18.10. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avus-
taa Seija Lomma, kanttori-
na Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa Kim-
mo Helomaa, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

Muhos
Messu su 18.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Jaakko Gran-
lund, kanttorina Marjo Irjala, 
kirkkokuoro avustaa. Oulujo-
kilaakson veteraanien kirkko-
pyhä.

Oulunsalo
Viikkomessu la 17.10. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma. Läheisen-
sä menettäneiden päivä.
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 19.10. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Veik-
ko Kärnä, avustaa Juha Kuk-
kurainen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Herättäjäpäivä. 

Siikalatva
kESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Maaseutuväen kirkkopy-
hä. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Ruokailu ja ohjelmaa seu-
rakuntakodissa. 

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. 

PULkkILA
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 12 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PYHÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
18.10. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

RAnTSILA
Iltakirkko su 18.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Jari Oja, kanttorina Ar-
ja Leinonen. 

Tyrnävä
Messu su 18.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Vietetään nais-
ten päivää, jonka teemana 
on Uskon ja epäilen.

TEMMES
Messu su 18.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Elsi H
u
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15.–22.10.2009

Ylikiimingin vanhan pappilan 
kuvia kaivataan

enot oulussa 

Y likiimingin vanhan pappilan 
peruskorjaus on suunnittelu-
vaiheessa. Suunnittelussa oli-
si apua vanhoista valokuvis-

ta. Niistä suunnittelijat näkisivät, mil-
tä pappilassa ennen näytti.

Oulujoen seurakunta haastaa nyt 
asiasta innostuneet kaivamaan valo-
kuva-arkistojensa aarteita esille. Jos 
kätköistä löytyy valokuvia, jotka on 
otettu Ylikiimingin vanhasta pappi-
lasta ennen vuotta 1976, niistä voi olla 
hyötyä remontin suunnittelussa. Esi-
merkiksi vanhojen kuistien ulkonäkö 
on sellainen yksityiskohta, josta kai-

vataan kuvia. 
Ulkokuvien lisäksi myös sisäkuvat 

antavat mielenkiintoista lisätietoa ta-
lon entisestä asusta. 

Ylikiimingin vanha pappila on ra-
kennettu yli 100 vuotta sitten. Se si-
jaitsee samassa pihapiirissä seurakun-
tatalon ja Taideriihen kanssa. 

RauhaN teRvehdYS 

Valokuvat voi lähettää osoitteeseen Ou-
lun seurakuntayhtymä / kiinteistöjoh-
taja Jaana Valjus, PL 122, 90101 Ou-
lu tai sähköpostitse jaana.valjus@evl.fi. 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
15.10. ja 22.10. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Raamattupiiri to 15.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 15.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Hartaus pe 16.10. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Anna-Mari 
Heikkinen.
Sana elää pe 16.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 17.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 18.10. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 19.10. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 21.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 21.10. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
keskiviikkoseurat ke 21.10. 
klo 18, Vanha pappila. Kosti 
Ylipekkala.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 21.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukousta, 
hiljaisuutta, raamatunteks-
tejä, rukouslauluja. Järj. Si-
napinsiemen ry, Oulun NN-
KY ja tuomiokirkkoseura-
kunta.
Hartaus to 22.10. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Juha Sark-
kinen.
Ompeluseurat to 22.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 15.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 15.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 16.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 16.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Keijo Nissilä ja 
Jukka Hämäläinen.
Alfa-kurssi ti 20.10. klo 17–
21, Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
21.10. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
21.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 22.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 22.10. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Raamattupiiri to 22.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 15.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Arja 
Suomela.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kuivas-

järven alueen ompeluseu-
rat pe 16.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Miestenpiiri ti 20.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Olavi Karjalai-
nen alustaa aiheesta Israelin 
kansa.
Raamattupiiri ti 20.10. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Pateniemen raamattupiiri 
ke 21.10. klo 18, Pateniemen 
kirkon seurakuntasali. Pate-
niemen raamattupiiri alkaa 
jälleen. Raamattupiiriä on 
vetämässä Pateniemen uu-
si vs. diakoniatyöntekijä He-
li Sytelä. 
Raamattupiiri to 22.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.
Herättäjän kirkkopyhä 
25.10. klo 10, Tuiran kirkko, 
ruokailu, kahvi ja seurat

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen päivä-
seurat su 18.10. klo 13, Hin-
tan seurakuntatalo.
Akkuna-iltapäivä su 18.10. 
klo 16–18, Hintan seura-
kuntatalo. Jumala on suuri, 
mutta inhimillinen. Raamat-
tuopetus Martti Arkkila. Py-
häkoulu lapsille. Kirkkokah-
vit. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 16.10. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Laulutuokio to 15.10. klo 
12, Keskustan seurakuntata-
lo. Maija Tynkkysen säestyk-
sellä lauletaan virsiä ja hen-
gellisiä lauluja.
Virsitaitaja-virsilaulutilai-
suus to 15.10. klo 16.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Tu-
le laulamaan virsikirjan vie-
raimpia virsiä.
Musiikkihartaus su 18.10. 
klo 16, Oulun tuomiokirkko. 
Rukousta ja hiljaista cemba-
lo- ja urkumusiikkia, pastori 
Anna-Mari Heikkinen ja ur-
kuri Maija Tynkkynen.
Eläkeläisten konsertti ma 
19.10. klo 13, Oulun tuo-
miokirkko. Henna-Mari Si-
vula laulu, Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut, Oulunsalo 
Ensemblen jousitrio, juon-
taa Kirsi Karppinen. Ohjel-
massa mm. Händelin, Hayd-
nin ja Mendelssohnin mu-
siikkia.
Virsilauluilta ti 20.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Osallistujien toivevirsiä, Es-
ko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Runokvarkki ti 27.10. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Pentti Murron ly-
riikkaa. Mukana pastori Ju-
ha Vähäkangas.
kirjavirtaa pappilassa ke 
28.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjat John Boynen Poi-
ka raidallisessa pyjamassa 
ja Marilynne Robinsonin Gi-
lead. 
Mitä kaikkea mielessä soi-
kaan – runoja ja kitaramu-
siikkia su 8.11. klo 15, Kau-
kovainion kappeli. Isänpäi-

vän tapahtuma. Runojen 
ja kitaramusiikin kimpussa 
pastorit Tuisku ja Vähäkan-
gas.

Oulujoen seurakunta
Syksy jo saa -laulutilai-
suus su 18.10. klo 15, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Tut-
tuja, vanhoja koululauluja 
syksyn iloksi. Mukana lapsi-
kuoro Annan johdolla. Kah-
vit Ilembulan sairaalan tuke-
miseksi. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11 p. 08 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta, Nokelan-
tie 39. 
Diakoniapiiri ma 19.10. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 20.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 19.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 19.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntako-
ti. Vieraana diakonissa Rai-
ja Yrjölä.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapii-
ri to 15.10. klo 12, Reino ja 
Sirkka Petäjäkankaalla, Py-
säkkipolku 12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
nÄköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
22.10. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerran ryhmä-
tila. 

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 16.10. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryh-
mä ma 19.10. klo 14.30–16, 
Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsi-
töitä, arpoja ja muuta mu-
kavaa sekä vohvelikahvila. 
Tuotto ohjataan nimikko-
työlle Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-

jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 16.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: kotiinpaluu, 
mukana Raija Nissinen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 15.10. ja 
22.10. klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. Raamattutunti 
15.10. Jouni Riipinen, 22.10. 
Päivi Jussila.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspii-
rin 40-vuotisjuhla su 18.10. 
klo 12, Kaukovainion kappe-
li. Messu, sen jälkeen ohjel-
massa mm. juhlakahvit, pu-
heita ja musiikkia. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 19.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIkIIMInkI
Piispankamarin lähetys-
puoti pe 16.10. ja ma 19.10. 
klo 11–14, entinen kunnanta-
lo. Lähetyksen hyväksi oleva 
puoti, josta voi löytää vaikka 
uudet villasukat yms. 
Lähetysilta to 15.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Vieraana pastori Ti-
mo Juntunen ja lähetti Lii-
sa Kingma.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-

ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 
16.30, Koulukatu 10. Pyhä-
koulu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetulleita 
kaikki yli 4 vuotiaat. 
Perhekerho to 15.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huolta-
jan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. 
Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja lei-
kitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisel-
lä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 18.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
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kirkkoon.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Lap-
set ovat liian pieniä teke-
mään valintoja yksin. He tar-
vitsevat vanhempien huo-
lenpitoa ja ohjausta toimin-
noissaan. Pyhäkoulussa lap-
si saa eväitä koko elämään-
sä varten.

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 15.10. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. Kan-
sainvälisyys.
Pyhäkoulu la 17.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Pyhäkoulussa tu-
tustutaan lapsentajuisesti 
Raamatun kertomuksiin ja 
laulellaan sekä lopuksi as-
kartelu tai muu toimintahet-
ki. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 18.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Luukkaan perhekerho to 
15.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.

Oulujoen seurakunta
Perhepyhäkoulu su 18.10. 
klo 12, Huonesuon seurakun-
takoti. Koko perheen pyhä-
koulu kaikenikäisille. Vetäjät 
Merja Anundi ja Anne Sier-
mala. 
Pyhäkoulu su 18.10. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila 
pe 16.10. klo 20–23, Meri-
toppilan monipalvelukes-
kus. Yökahvila on ylä-astei-
käisille nuorille tarkoitettu 
perjantai-illan viettopaik-
ka. Kahvila on päihteetön 
ja siellä on tarjolla napos-
teltavaa. Tule pelailemaan 
ja viettämään laatu perjan-
tai-iltoja ystävien ja uusien 
tuttavien kanssa. Lisätieto-

ja Anssi Putilalta 050 340 
8982 tai anssi.putila@evl.fi.
Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 16.10. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Yökahvila Pöllö on ylä-as-
teikäisille nuorille tarkoitet-
tu perjantai illan viettopaik-
ka. Kahvila on päihteetön ja 
siellä on tarjolla jotain pien-
tä naposteltavaa. Tule pelai-
lemaan ja viettämään laatu 
perjantai-iltoja ystävien ja 
uusien tuttavien kanssa. Li-
sätietoja Anssi Putilalta 050 
340 8982 tai anssi.putila@
evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Saamenkielinen opiskeli-
jailta ke 21.10. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Elämän 
iloista ja suruista saamen-
kielellä. Vetäjänä saamelais-
työn pastori Erva Niittyvuo-
pio. Kaikki kieltä vähänkin 
osaavat mukaan. Järjestetty 
yhdessä Oulun hiippakun-
nan kanssa. 
Raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 21.10. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena usko, 
toivo ja rakkaus. Yhteyshen-
kilö pastori Juha Sarkkinen, 
p. 050 564 9070.

OPISkELIJAJÄRJESTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 15.10. klo 19 Anna-Lee-
na Peltoniemellä osoittees-
sa Torikatu 57 A 2.
OPkOn opiskelijailta la 
17.10. klo 19, Öbergin talo. 
Jaakob Jeesuksen veli, Tapio 
Pokka.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 21.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raksilan kerho to 15.10. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
takoti. Kerhovierailu toimin-
ta- ja keskustelukerhossa 
Heinätorin seurakuntakodil-
la. Aiheena terveys. Vieraili-
ja sydänpiiriltä. Kuljetus pik-
kubussilla.
keskustan palvelutalon 
kerho to 22.10. klo 14, Kes-
kustan palvelutalo, Nummi-
katu 24. 
Tarinatupa ke 21.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 15.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. Elä-
keläisten kohtaamispaik-
ka seurakunnassa. Keskus-
tellaan, lauletaan, juodaan 
kahvit. Alussa hartaus.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuk-
sen eläkeläisten kerho to 

22.10. klo 13.30–15, Palokan 
palvelukeskus. Palokan ker-
hossa mukana pastori Juha 
Tahkokorpi ja Pateniemen 
alueen uusi vs. diakoni He-
li Sytelä. 
Seniorien laulupiiri to 22.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lupiiri kokoontuu Tuiran kir-
kolla 22.10. ja 19.11. klo 13.30 
sekä Pyhän Tuomaan kirkolla 
29.10. ja 26.11. klo 13. Laulu-
piirissä laulamme yhteislau-
luina virsiä, hengellisiä lau-
luja, vanhoja koululauluja ja 
toivelauluja. Aloitamme lau-
lupiirin yhteisellä kahvihet-
kellä ja päätämme tilaisuu-
den hartauteen. Osallistum-
me laulupiirin kanssa mes-
suihin ja järjestämme retken 
joulukonserttiin. Tule laula-
maan, kuuntelemaan ja hil-
jentymään musiikin äärel-
le. Mukana ovat kanttori Ul-
la Metsänheimo, diakonia-
työntekijät Paula Kyllönen 
ja Päivi Moilanen.

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
19.10. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.10. 
klo 14, Metolan Hovi. 

YLIkIIMInkI
Laulukerho to 15.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulamme yhdessä, opette-
lemme myös uusia lauluja ja 
virsiä, kuuntelemme musiik-
kia. Monipuolista lauluun 
liittyvää toimintaa voit myös 
tulla kuuntelemaan.
Porinakerho ma 19.10. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 20.10. 
klo 11. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheretki napapiirille ja 
Santapark-luolastoon la 
21.11. klo 8.30–20. Retki on 
tarkoitettu lapsiperheille ja 
yli 10-v. lapsille ilman van-
hempia. Lähtö klo 8.30 Kar-
jasillan kirkolta ja klo 8.40 
linja-autoaseman tilausajo-
laiturilta. Palaamme noin 
klo 20 lähtöpaikkoihin. Ret-
ken aikana ruokailu ravin-
tola Joulutalossa Napapiiril-
lä ja käynti joulupukin kam-
marissa ja muissa napapii-
rin alueella olevissa kohteis-
sa sekä Santaparkissa. Ret-
ken hinta aikuisilta 28,50 € 
ja 4–12-vuotiailta lapsilta 
25,50 €. Alle 4-vuotiailta 17 
€. Etusijalla ovat Karjasillan 
seurakuntalaiset. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 30.10. p. 
08 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat/ilmo. Ilmoitat-
han samalla ruoka-ainealler-
giasi ja tuletko bussin kyytiin 
Karjasillan kirkolta vai linja-
autoasemalta. Retkelle mah-
tuu 60 henkilöä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Tieduste-
lut Esa Harjulta p. 040 5752 
713 tai Anna-Leena Häkkisel-

tä p. 050 4620 759. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 19.10. klo 
9, Intiön hautausmaan kas-
vihuoneen kellari. Puutöi-
tä maanantaisin ja keskiviik-
koisin.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 20.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Aamupiiri la 17.10. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
kaatuneitten omaiset ma 
19.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma 19.10. klo 
18–20, Öbergin talo. Yhdes-
säoloa, keskustelua, mahdol-
lisuus saunomiseen.
Aikuisrippikoulu 20.10.– 
12.11. Aikuisrippikoulun ai-
kataulu syksyllä 2009: Tiistai-
na 20.10. klo 17–19 aikuisrip-
pikoulun startti Pyhän An-
dreaan kirkolla. Sunnuntai-
na 25.10. klo 10 messu Kar-
jasillan kirkossa, viikonlop-
pu 31.10.–1.11. leirijakso Py-
hän Andreaan kirkolla: Yö-
vytään kotona, seurakunta 
tarjoaa ruoat, tarkempi ai-
kataulu jaetaan ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. 
Torstaina 12.11. klo 18 konfir-
maatio ja mahdollinen kaste 
Karjasillan kirkossa. Osallis-
tuminen on ilmaista. 20 en-
simmäistä mahtuu mukaan. 
Ilmoittautumiset Mikko Sal-
melle viimeistään 20.10. mik-
ko.salmi@evl.fi tai 044 3161 
580.
Bibliodraama ti 20.10. klo 
18–21, Öbergin talo. Bib-
liodraama ei ole näytelmää 
vaan Raamatun tutkimista 
toiminnallisin menetelmin 
ryhmässä. Siinä on vastak-
kain Raamatun sana ja ryh-
mäläisten oma elämänkoke-
mus. Tällä kertaa käsittelem-
me tuhlaajapoikakertomus-
ta. Ryhmään kuuluminen 
edellyttää sitoutumista. Ryh-
mä kokoontuu kuutena tiis-
taina. Ohjaajana toimii Ulla 
Säilä, jolta saa lisätietoja ja 
jolle myös ilmoittaudutaan 
p. 040 543 7070.
Miesten saunailta ke 21.10. 
klo 16–18, Öbergin talo.
Miesten piiri ke 21.10. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.10. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 15.10. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Are you a 
parent staying at home loo-
king after children? Wel

Raamatun ja lähetyksen iltapäivä 
Sunnuntaisin klo 16–18 Hintan seurakuntatalolla 
Samaan aikaan järjestetään lapsille pyhäkoulu. 

Jumala on…

Suuri, mutta inhimillinen 18.10. Martti Arkkila

Salattu ja ilmoitettu 25.10. Tapio Pokka & Aitan perhe

Yksi ja kolmiyhteinen 1.11. Iltamessu, saarna Pekka 
Huhtinen, Ilkka Mäkinen & Sanna Leppäniemi

kiivas ja anteeksiantava 8.11. Pasi Kurikka & Taina 
Taskila

Elämä, mutta myös kamala 15.11. Liisa Kingma

Alku ja loppu 22.11. Hannu Uusmies & Nokelaisen 
perhe

kuningas ja palvelija 29.11. Iltamessu,  
saarna Pentti Kortesluoma, Ilkka Mäkinen

Eläkeläisten konsertissa 
juhlitaan säveltäjiä

Oulun tuomiokirkkoon kutsutaan etenkin ikäih-
misiä kuuntelemaan kevyttä klassista maanantai-
na 19.10. kello 13. Perinteisen Eläkeläisten konser-
tin ajankohta on valittu sillä ajatuksella, että se so-
pii hyvin myös iäkkäille musiikinystäville.

Konsertissa esiintyvät kanttori Henna-Mari Si-
vula, laulu, urkuri Maija Tynkkynen, cembalo ja 
urut, sekä Oulunsalo Ensemblen jousitrio. Juon-
tajana toimii diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen.

Ohjelmistossa on Händelin, Haydnin ja Men-
delssohnin musiikkia. Kaikilla kolmella mestari-
säveltäjällä on nyt merkkivuosi. Saksalaissyntyi-
sen Händelin kuolemasta tulee kuluneeksi nyt 250 
vuotta. Hän on yksi merkittävimmistä 1700-luvun 
barokkisäveltäjistä. Haydn on puolestaan kuollut 
vuonna 1809, eli 200 vuotta sitten. Häntä pidetään 
yhtenä nykymuotoisen sinfonian luojista. Saksalai-
nen romantiikan ajan säveltäjä Felix Mendelssohn 
syntyi samana vuonna ja lukeutuu taidemusiikin 
suurimpien säveltäjien joukkoon.

RauhaN teRvehdYS
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come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents 
to get together on Thurs-
days from 1 pm to 2.30 pm 
at St.Luke’s Chapel (Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa). There 
is no enrollment or fee. Mo-

re info: Anu Marden, 044 
3161 718.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 18.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Messu peruttu

Pyhän Tuomaan kirkossa ei ole messua 
sunnuntaina 18.10. klo 12 lämmitysremontin vuoksi.

Leiri 
4.–6.12. Juuman leirikeskuksessa 

Yli kakskymppisille ja leirivireisille nuorille aikuisille 
mukavaa yhdessäoloa, aktiivista otetta, vanhoja ja 
tuoreita viritelmiä. 

Käy heittämässä toiveita leirin sisällöstä Facebookis-
sa K-20 Juuma 2009. 

Leirin hinta 30 euroa sisältää matkat Oulusta, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman (perus) + vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. Lisäinfoa maire.kuoppala@
evl.fi, 040 5747 124 ja tiina.parkkinen@joensuu.fi, 040 
5370 927.

Syksy jo saa
-laulutilaisuus 

Sunnuntaina 18.10. klo 
15 Myllyojan seurakun-
tatalossa 

Tuttuja, vanhoja kou-
lulauluja syksyn ilok-
si. Mukana lapsikuoro 
Annan johdolla. Kahvit 
Ilembulan sairaalan tu-
kemiseksi. 

DIAkOnIAn AJAnVARAUS 
TALOUDELLISEn TUEn HAkEMISTA VARTEn

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Uutispuuroa 
ja uutisrieskaa

Perjantaina 23.10. klo 
11 asukastuvalla Ylikii-
mingissä

Tuotto menee Asukas-
tuvan kannatukseen ja 
seurakunnan lähetyk-
selle puoleksi. Samalla 
Piispankamarissa tuot-
teita myytävänä lähe-
tyksen hyväksi.

Liput 10 euroa ovelta ja 9 euroa ennakkoon, jollei 
erikseen mainita. Ennakkomyynti netissä ja kirja-
kauppa Bibliassa.

Perjantaina 30.10.
•  Klo 18 Teo ja Tera, Pohjankartano. 

Lauantaina 31.10.
•  Klo 12 Dissonanssi ja Soul Connection, 
 Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 14 Yhden Joukon perheyritys, Keskustan  
 seurakuntakoti. Konsertti on suunnattu etenkin  
 lapsiperheille, vapaa pääsy.
•  Klo 19 Aamusta iltaan -konsertti  ja Bass´n 
 Helen, Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 19 ja 21 W.A. Mozartin Requiem, Oulun  
 tuomiokirkko. Esiintymässä Helena Juntunen  
 sopraano, Virpi Räisänen-Midth altto, Aki   
 Alamikkotervo tenori, Markku Liukkonen 
 basso, Oulun katedraalikuoro, Oulunsalo   
 Ensemble, johtaa Raimo Paaso. Vapaa pääsy,  
 ohjelma 15 euroa.
•  Klo 22 Kappelive-konsertti, esiintyjinä Mika  
 Nuorva ja Risto Oikarinen, Pyhän Luukkaan  
 kappeli. Vapaa pääsy.

Sunnuntaina 1.11.
•  Klo 12 Hencca & Big Band ja Jaakko Löytty, 
 Oulun kaupunginteatteri.
•  Klo 18 Tämän runon tahtoisin kuulla -runoilta, 
 Kastellin kirkko. Vapaa pääsy.

30.10.–1.11.2009
www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Ylikiimingin 
toimiston 

aukioloaika 
muuttuu

Toimisto on jatkossa 
avoinna arkisin, keski-
viikkoa lukuunottamat-
ta, klo 10–13.

Muina aikoina palvelee 
Oulujoen kirkkoherran-
virasto.

kaukovainion lähetyspiirin 

40-vuotisjuhla
Sunnuntaina 18.10. kello 12 Kaukovainion kappelissa
Juhla alkaa messulla. Sen jälkeen ohjelmassa muun 
muassa juhlakahvit, puheita ja musiikkia.Lasten 

kansanlaulukirkko 

Sunnuntaina 
18.10. klo 16 

Karjasillan kirkossa 

Tule musisoimaan 
Jaakon ja Ilkan kanssa.

Vartti runoutta 
Siiven suojassa

Siipi, lähetyksen puoti ja paja

ti 27.10. klo 12 
Pentti Murron lyriikkaa

ti 24.11. klo 12 
Niilo Rauhalan lyriikkaa

ti 15.12. klo 12 
Anna-Mari Kaskisen 

lyriikkaa

Oudoista virsistä tuttuja

K-20

Piispankamarin 
lähetyspuoti 

Perjantaina 16.10. ja 23.10. 
maanantaina 19.10. 
klo 11–14 entisellä Ylikiimingin 
kunnantalolla Harjutiellä

Lähetyksen hyväksi oleva puo-
ti, josta voi löytää vaikka uudet 
villasukat.

S a t u L a p in lam p i

– Olemme käyneet läpi hirveän paljon uusia ja outoja 
virsiä, kertovat Elo Karppinen, Reijo Vihertie, Sauli 
typpö ja Heikki Herronen. 

He ovat olleet mukana seurakuntien virsilau-
lutuokioissa opettelemassa virsikirjan vähemmän 
tunnettuja virsiä ja odottelevat parhaillaan seuraa-
van laulutuokion alkua.

Osa laulutuokioiden aikana opituista virsistä on 
ollut kaikkien mielestä kauniita, mutta silti herrat 
virittävät heti hyväntuulisen väittelyn siitä, oliko pa-
rin kymmenen vuoden takainen virsikirjauudistus 
tarpeellinen. Osa on sitä mieltä, että muutokset oli-
vat turhia, osan mielestä niitä tarvittiin.

Joka tapauksessa virsien opettelu on heidän mie-
lestään helpompaa ja mukavampaa muiden kanssa 
laulaessa, etenkin kun heillä on hyvä opettaja. 

Jottei kenenkään tarvitsisi ujostella oman äänen 
kuulumista liian vähäisen laulajamäärään vuoksi, 
on virsituokiot järjestetty kirkkokuorojen harjoitus-
ten edelle. 

Kaikkiaan virsiä on tarkoitus opetella noin sata, ja 
takana on vasta neljä harjoittelukertaa. Mukaan ehtii 
vielä, sillä laulutuokiot jatkuvat ensi vuoden puolelle. 

– Kaikki ovat tervetulleita laulamaan, eikä tarvitse 
liittyä kirkkokuoroon mukaan. Tosin kyllä meillä tar-
vittaisiin sinnekin uusia laulajia, etenkin miehiä ja te-
noreita, joku herroista sutkauttaa ennen kuin rientää 
virsiä veisaamaan.

Satu LapiNLampi

Laulutuokioiden virsilistat löytyvät Oulun seurakuntien 
internetsivuilta www.oulunseurakunnat.fi/musiikki.

Virsiä voi käydä laulamassa Kastellin kirkossa maa-
nantaisin kello 18, Karjasillan kirkossa keskiviikkoisin 
kello 18 ja Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa tors-
taisin kello 16.30. Syyslomaviikolla laulutuokioita ei ole.
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15.–22.10.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Jami Matias 
Einari Kantola.
karjasilta: Jasper Ville Ju-
hani Pöykiö, Iida Maria Eve-
liina Immonen, Tilda Aava 
Amanda Issakainen, Lukas 
Sebastian Koivuneva, Elia 
Iivari Laitala, Ella Maaria 
Mankinen, Fanni Elena Oh-
tamaa, Julius Vertti Juhani 
Sorila, Petteri Jimi Johannes 
Sotkasiira, Venla Anne Ma-
ria Stefanius.
Tuira: Tuuli Sofia Lakka-
la, Lilja Julia Charlotte So-
ronen, Roni Kari Oiva Sula-
salmi.
Oulujoki: Kristian Matias 
Kankaala, Minea Emilia Kois-
tinen, Elena Olivia Nieminen, 
Leo Sebastian Turunen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ari Mat-
ti Isopoussu ja Elina Maria 
Koivisto.
karjasilta: Timo Petteri Fin-
nilä ja Minna Johanna Laru, 
Harri Mikael Huurinainen ja 
Sari JohannaVähäkuopus, 
Markku Juhani Koskela ja 
Kaisu Helena Järvinen, Mar-
kus Seppo Olavi Siurumaa ja 
Sanna Kaisa Heikkala, Vilja-
mi Aleksanteri Väisänen ja 
Minna Maarit Pitkälä, Jan-
ne Juhani Ukonmaaho ja El-
li-Maija Orvokki Toivonen, 

Elämän polku
Marko Juhani Kivimäki ja 
Sanna Kristiina Hakonen.
Tuira: Ari Matti Junkkari ja 
Hanna-Maija Anneli Karja-
lainen. 
Oulujoki: Juho Taavetti Joki-
nen ja Suvi Tuulikki Kärkkäi-
nen, Petri Juhani Valkkinen 
ja Lotta Kaarina Selin. 
 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Anna-Liisa 
Kisko s. Manner 86.
karjasilta: Lea Marjatta 
Honkonen s. Kokko 75, San-
na Kaarina Pakarinen s. Kiu-
ru 39, Inga Marjatta Siltanie-
mi s. Harju 86, Katri Unnu-
kainen 91, Maija-Liisa Vilja-
nen s. Runtti 58.
Tuira: Antti Olli Jauhiainen 
36, Soile Sinikka Puranen s. 
Sankari 60.
Oulujoki: Ari Tuomo Kar-
jalainen 53, Pirkko Kaari-
na Kerhola s. Salokannel 79, 
Rauha Kaarina Lindgren 67, 
Toivo Arvi Seppänen 75.

Perheretki 
napapiirille ja Santapark-luolastoon 

Lauantaina 21.11.

Retki on tarkoitettu lapsiperheille ja yli 10-v lapsille il-
man vanhempia. 

Lähtö klo 8.30 Karjasillan kirkolta ja klo 8.40 linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta. Paluu Ouluun noin klo 20. R

Ruokailu ravintola Joulutalossa Napapiirillä 
Käynti joulupukin kammarissa ja muissa napapiirin alu-
eella olevissa kohteissa sekä Santaparkissa. 

Hinta aikuisilta 28,50 €,  4–12-vuotiailta lapsilta  25,50 
€ ja alle 4-vuotiailta 17 €. Etusijalla ovat Karjasillan seu-
rakuntalaiset. Retkelle mahtuu 60 henkilöä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset viimeistään 30.10. p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat/ilmo, samalla ilmoitus mah-
dollisista ruoka-aineallergioista ja lähtöpaikasta. Tie-
dustelut Esa Harjulta p. 040 5752 713 tai Anna-Leena 
Häkkiseltä p. 050 4620 759.

Seniorien laulupiiri 
Torstaisin 
22.10. ja 19.11. klo 13.30 Tuiran kirkossa 
29.10. ja 26.11. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Lauletaan virsiä, hengellisiä lauluja, vanhoja koululau-
luja ja toivelauluja. 

Laulupiiri alkaa yhteisellä kahvihetkellä ja päättyy har-
tauteen. Piiri osallistuu messuihin ja järjestä retken jou-
lukonserttiin. 

Mukana Ulla Metsänheimo, Paula Kyllönen ja Päivi Moi-
lanen.

Tarvitsetko apua pie-
nissä kodin korjausas-
kareissa? Ripa löysäl-
lä, sarana vinkuu, tau-
lu kaipaa seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 040 502 
50101. Huom! Emme suori-
ta muuttoja.

Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari päivystää

Vanhustyön pastorin Markku Palosaaren päivystysai-
ka on perjantaisin klo 9 – 12, p. 044 316 1420. 

Palosaaren kanssa voi sopia kotikäynnistä, jos vanhus 
kaipaa keskustelua, rukousta, ehtoollista.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.10.2009

Syyslomaviikolla 
19.–25.10. ei kerhoja.kirkkoherranvirasto 

Luovontie 52

Syyslomalla ei virasto-
päivystystä ma 19.10.

Kirkkoherra 
040 7430 371 

Kanttori 
040 7430 381

Diakonissa 
040 7430 382

Suntio 
040 5858 010

kirkkokuoro to 15.10. klo 
18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 16.10. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12 
kirkolla.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 18.10. klo 14.30 kir-
kossa, Simo Kinnunen.
Eläkeliitto ti 20.10. klo 11 
srk-salissa.
Limingan rovastikunnan 
Israelin matkalle 18.–25.4. 
ei ollut tarpeeksi ilmoittau-
tuneita. Halukkaat voivat 
kuitenkin kysellä paikkoja 
Kemin ja Tornion seurakun-

Kaikenikäisten kaverikerho teki retken Vasken taukotuvalle torstaina 8. lokakuuta.

Matalakynnys: Su 18.10. 
klo 16 Korsuhovilla.
Rippikoulun aloitustilai-
suus: To 15.10. klo 18 srk-ta-
lolla. Kaikki 2010 rippikou-
lun käyvät mukaan! Jaetaan 
rippikoulukortit
Maata näkyvissä -festa-
rit Turussa 13.–15.11. Ret-
ken hinta 60 €, sis. majoi-
tuksen, matkat, konserttili-
put ja ruokailut. Sitovat il-
moittautumiset 26.10. men-
nessä Sinikka Härköselle si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai 044 5037 080. Lisätieto-
ja tapahtumasta www.maa-
tanakyvissa.fi.
Lapsikuoro ja kirkkokuo-
ro ovatlomalla vko:lla 43.
kerhotoiminta:  Sisarus-
kerho (B-ryhmä ) to 15.10. 
klo 10. Päiväkerho 5-v. pe 
16.10. klo 10 ja kokkikerho 

(B-ryhmä) klo 12.30 . Perhe-
kerho torstaina 15.10. klo 10 
srk-talolla. Viikolla 43 ker-
hot syyslomalla.
Partio: Pe-su 16.–18.10. Ro-
ver 09 Hossassa tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille. Ret-
kikirjeet jaossa Kotikololla. 
Tervetuloa uudet partiolai-
set mukaan toimintaamme.  

Operaatio Joulun lapsi -keräys alkaa 

Lähetämme tänäkin syksynä joulupaketteja Moldovan 
ja Romanian lapsille sairaaloihin, orpokoteihin, katulap-
sille ja köyhien perheiden lapsille. Patmoksen lähetys-
säätiö vie lahjamme perille.  Voit osallistua esim. kerää-
mällä oman lahjapakettisi tai antamalla jotain sellaista, 
josta voidaan koota yhteisiä paketteja (villasukkia, ham-
masharjoja, vihkoja, kampoja tms.). 
  Yksi lahja on kenkälaatikon kokoinen ja sisältää esim. 
paidan, villasukat, pipon, käsineet, hygieniatuotteita, 
pienen käsipyyhkeen, värikynät, värityskirjan/vihkon, 
karkkipussin, pienen pehmolelun. Kouluikäisille myös 
penaalit ja kynät, kumit, teroittimet ovat hyviä. Tava-
roiden ja vaatteiden tulee olla uusia! Marjolta saa laa-
tikoita ja ohjeen, soittele p. 045 6381 973 tai toimita vi-
rastoon. Palautus lokakuun loppuun mennessä. 

Virasto avoinna maanan-
taisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14.

virasto 387 172
kirkkoherra 
045 2369 094
diakonissa 
045 638 1973
Suntio 
045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082
kerhohuone 
387 512. 

Kirkkoherra vuosilomalla 
viikolla 43.

Tiedustelut markku.korho-
nen@evl.fi tai p. 044-7521 
223.
Rauhanyhdistys: Nuorten 
iltakylä pe 16.10 klo 19 Ja-
ri Kiviahteella. Pyhäkoulu 
su 18.10 klo 12 I Lääkkö,  II 
Holmi, III Oikarinen. Seurat 
su 18.10. klo 16 seurat Lumi-
lyhdyssä.

Ripari-ilta rippikoululai-
sille to 15.10. klo 16.30 Vak-
kurilassa. 
Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille to 15.10. klo 
18–20 Vakkurilassa. 
Retki Runtelinharjun laa-
vulle mielenterveyskun-
toutujille ma 19.10. Lähtö 
srk-keskuksen edestä klo 10 
omilla kyydeillä. Omat eväät 
mukaan. Yht.hlö. Heli Puu-
perä p. 040 5898 362.
Seurakuntakerho ma 19.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, to 22.10. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa 
ja to 22.10. klo 13 Kellon srk-
kodissa. Kerhokyytiä tarvitse-
vat, soittakaa pe klo 9–11 dia-
koniatoimistoon, p. 5472 636. 
Raamattupiiri ke 21.10. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa (Luuk. 9.).
Juttukahvila to 22.10. klo 
12 Martinniemen srk-kodissa. 
Kerhokyytiä tarvitsevat, soit-
takaa pe klo 9–11 diakonia-
toimistoon, p. 5472 636. 
Toimiva perhe -kurs-
si syyskaudella päiväryh-
mänä. Kurssi on tarkoitet-
tu vanhemmille ja kasvat-
tajille, jossa opiskellaan 
perheen ihmissuhdetaito-
ja ja vuorovaikutusta. Kurs-
si alkaa to 29.10. klo 9 Wirk-

VAUVAkIRkkO

Seurakuntakeskukses-
sa vietetään su 18.10. 
klo 17 pienten lasten 
kirkkohetkeä. Erityises-
ti sinne kutsutaan kaik-
ki vuoden aikana kaste-
tut pienet tytöt ja pojat. 

Kirkkohetki on lyhyt ja 
siihen kuuluu laulamista, 
rukousta ja raamatunlu-
kua. Pienokaiset kutsu-
taan alttarin ääreen siu-
nattavaksi. Omat helisti-
met mukaan! 

Kirkkohetken jälkeen 
mehu- ja kahvitarjoilu 
Vakkurilassa. 

kulassa (Kirkkotie 10 D). Ko-
koontumiskerrat päättyvät 
keittoateriaan. Lastenhoi-
to järjestetään tarpeen mu-
kaan. Kurssimaksu ja ruo-
kailu 30 € ja pariskunnal-
ta 35 €. Ilm. 16.10. mennes-
sä, Tarja Kainulainen p. 040 
8245 861, Laila Rantakokko 
p. 040 8668 319, etunimi.su-
kunimi@evl.fi.
Lähetyspiiri ti 20.10. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa. 
nuorten saunailta ke 
21.10. klo 18 Isollaniemellä.
Varhaisnuorten kerhoja 
ei ole syyslomaviikolla.
nuorten avoimia ovia ei 
ole syyslomaviikolla.
Rantapohjan alueen kuu-
rojen ja kuulovammaisten 
leiripäivä la 7.11. klo 10–16 
Isollaniemellä. Mukana kuu-
rojen pappi Urpo Luokkala. 
Leiripäivän hintaan 10 € sis. 
mm ruoka ja kahvit. Kulje-
taan omilla kyydeillä. Ilm. He-
li Puuperälle viim. pe 30.10. p. 
040 5898 362. 
Rauhanyhdistys: Hau-
kipudas: raamattuluok-
ka pe 16.10. klo 18.30 
ry:llä,pyhäkoulut su 18.10. 
klo 12 A. Paasolla, Kokol-
la, Parkkisella ja Hannukse-
lalla, seurat su 18.10. klo 17 
ry:llä. kello: päiväkerho pe 
16.10. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa, raamattuluokka (pie-
net) pe 16.10. klo 17.30 Har-
julla, Kiviniemen rantatie 
20, huutokauppaompelu-

seurat pe 16.10. klo 18.30 
Kellon srk-kodissa. Jokiky-
lä: raamattuluokka isot ja 
pienet pe 16.10. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 
16.10. klo 18.30 Marjaana ja 
Tero Hanhisuannolla, Anu ja 
Seppo Rehu sekä Anu Heik-
kala ry:llä, Kaija ja Antti Ho-
lapalla, pyhäkoulut su 18.10 
klo 12 Asema e. Kari Kau-
nisto, Asema p. Tuomo Luk-
kari, Keskikylä Pekka Hin-
tikka, Vänttilänperä Juha 
Jämsä, Taipaleenkylä Han-
nu Holappa.
kastettu: Milja Maria Lu-
mikki Kuismin, Mette Ilona 
Kurtti, Lauri Juhani Latvakos-
ki, Anna Elsa Maaria Vahan-
to, Ville Topias Malmihuhta. 

Taloustoimisto 
suljettu ti 20.10.

tien ryhmästä. Matkanjoh-
tajina tuolla matkalla ovat 
lääninrovasti Ari Juntunen 
ja kirkkoherra Markku Kor-
pela. Majoitus on Jad Has-
monan lomakylässä ja Tibe-
riaassa hotellissa. Perushin-
ta matkalle on 1320 €, lisä-
hinta 1 hh 290 € Matkalle 
voi ilmoittautua numeroon 
0400 768583 tai sähköpos-
titse ari.juntunen@evl.fi.

Samuli Edelman esiintyy kirkossa
Samuli Edelmann konsertoi Haukiputaan kirkossa ke 25.11. klo 19. Ohjelmia myydään en-
nakkoon kirkkoherranvirastossa ja ovelta kello 18.15 alkaen. Ohjelma maksaa 20 euroa. 
Maksu käteisellä.

Edelmannilta on ilmestynyt kolmas Maa on niin kaunis -virsilevy, jonka lauluja hän 
laulaa kiertueellaan. Osa konsertin lauluista voi olla myös edellisistä levytyksistä. Hau-
kipudas on ainoa pohjoisen seurakunta, jossa Edelmann kiertueellaan vierailee.

Laulajan itsensä levylle valitsemista 12 laulusta välittyy toivo ja ilo. Siinä on muutama jou-
lulaulu, nuorten ja lasten virsi sekä muun muassa suosituksi ja rakastetuksi tulleet Boen-
hoefferin Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan -virsi ja Suurempi kuin sydämeni -virsi.

E l s i  H u t t u n e n
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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kirkkoherranviraston auki-
oloajat ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
Perheiden ulkoilmatapah-
tuma Tasaus-keräyksen 
hyväksi to 15.10. klo 17–19 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksen pihassa. 
naisten raamattupiiri to 
15.10. klo 18.30 Kirkonky-
län seurakuntakodissa. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 15.10. klo 19 kirkossa.
Työikäisten miesten piiri la 
17.10. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 10 
Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa saarnan aikana.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 18.10. klo 18 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Gospelia ja il-
tateetä nyyttikestien mer-
keissä. Lapsille pyhäkoulu. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-

sa: Ma klo 13–14.30, ti ja ke 
klo 9.30–11 ja perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen pe klo 9.30–11. 
Vanhassa pappilassa: Ke ja 
to klo 9.30–11. Kirkonkylän 
seurakuntakodilla: Ke klo 
9.30–11. Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa: Ti ja pe klo 
9.30–11. Perhekerhoja ei ole 

syyslomaviikolla (19.–23.10.)
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 21.10. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Seurakuntapiiriä ei ole 
to 22.10. 
kirkkokuoro ke 21.10. klo 
18 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 22.10. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Ystäväpalveluilta to 22.10. 
klo 18 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Miesten raamattupiiri to 
22.10. klo 18.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän seurakuntako-
dilla ja pe klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-

sa. Lisätietoja p. 040 7790 
337. Kuoroja ei ole syyslo-
maviikolla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta ti klo 10–14 
Nordea-talon alakerrassa.
kirpputori Ilonpisaran 
avoinna ti ja to klo 14–17 ja 
la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kokki-
kerho ke klo 17.30–19, draa-
ma- ja leikkikerho to klo 17–
18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimiker-
ho to klo 17.30–19. Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. Kerhoja ei ole 
syyslomaviikolla 19.–23.10.
nuoret: Nuortenillat to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro tiistaisin 
klo 16.30–18 Kempelehallil-
la. Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. Oulugo-
spel la 31.10.
Maata näkyvissä -festarit 
13.–15.11. Turussa. Matkan 
hinta 55 €. Ilmoittautumi-
set 29.10. mennessä.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat to 15.10. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko. Raa-
mattuluokat pe 16.10 klo 18 

pienemmät: Hyry, Peltomie-
hentie 36. Isommat: Myllylä, 
Niittyrannantie 91. Seurat su 
18.10 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.10. klo 
19, Kuha Päivi ja Pertti, Tuu-
lipurto 3.
Lakeuden alueen nuorte-
nilta la 17.10. klo 18.30 Ou-

lunsalon kirkonkylän ry:llä. 
Seurat su 18.10. klo 16 ry:llä.
kastetut: Roosa Hilma Rian-
na Pitkänen, Sakkeus Niilo Il-
mari Paaso, Rita Anette Jyl-
lilä, Lauri Robert Mikkonen.
kuollut: Aino Elisabet Nie-
mi s. Hyväri, 84; Hanna Ai-
no Marjatta Hyppönen s. 
Jarva, 63.

Ei omaa ryhmää Israeliin

Israelin matkalle 18.–25.4. ei ollut tarpeeksi ilmoit-
tautuneita, joten valitettavasti emme pysty sitä it-
se järjestämään. 

Matkalle haluavat voivat kuitenkin kysellä paikkoja 
Kemin ja Tornion seurakuntien ryhmästä. Matkan-
johtajina ovat lääninrovasti Ari Juntunen ja kirk-
koherra Markku Korpela. Majoitus on Jad Hasmo-
nan lomakylässä ja Tiberiaassa hotellissa. Perushin-
ta matkalle on 1320 €, lisähinta 1 hh 290 €. 

Matkalle voi ilmoittautua numeroon 0400 768 583 
tai sähköpostitse ari.juntunen@evl.fi.

Pyhäkoulu su 18.10. klo 
11.30 Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 21.10. klo 17 vi-
raston neuvotteluhuonees-
sa. Seurakuntalaiset, terve-
tuloa suunnittelemaan mes-
sua, joka pidetään su 1.11.
Hartaus ke 21.10. klo 13 Ko-
tirinne, Raimo Salonen.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 18.10. klo 18 
Montin-salissa. 

Raamattupiiri parittomina 
viikkoina keskiviikkoisin klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk), Seija Lom-
ma 0400 5793247 (Kk) se-
kä Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248.
EU-ruoan jakotilaisuus ke 
28.10. klo 9–12, 13–16, 17–19 
seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa.
kuntouttava naisten päih-

deryhmä to 22.10. klo 14 
Montin-salissa.
Juttunurkka ja työttömien 
ja eläkeläisten ruokailu ma 
19.10. klo 10–13 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Hinta 2 €, 
voimassa oleva työttömyys-
kortti mukaan.
Eläkeläisten syysretki 
kempeleeseen to 5.11. Läh-
tö Alakylästä klo 8 ja paluu 
noin klo 16. Retken hinta 13 
euroa sis. matkat ja ruokai-
lun. Tutustumme Zeppelii-
niin, muun muassa kappe-
liin, Kempeleen seurakun-
taan ja vanhaan kirkkoon. 
Tiedustelut Seija Lomma 
040 579 3247. Ilmoittautu-
minen virastoon viimeis-
tään 30.10. 040 584 4406. 
kirpputori Lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17 
Tuohimaantie 12. Uusi hin-
nasto otettu käyttöön. Sul-
jettu viikolla 43.

nuorten yökahvila pe 
16.10. klo 19–22 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa.
Rippikoulun isohaku 30.10. 
mennessä. Hakemuksia 
nuorisotyönohjaajilta ja 
kirkkoherranvirastosta.
Perhekahvilat ja -kerhot, 
päiväkerhot ja lasten park-
ki sekä esikkoryhmä eivät 
kokoonnu viikolla 43.
Pizzaa ja parisuhdetta pe 
16.10. klo 18.30 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Vaikenemi-
sesta vapauteen – perheen 
erilaiset vaietut puheenai-
heet ja salaisuudet. Aihet-
ta alustavat Juhani ja Har-
riet Tervonen.
kiimingin Rauhan sana: 
Seurat su 18.10. klo 15 seu-
rakuntakeskuksessa. Puhu-
jana Heino Kouva.
kiimingin Rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 16.10. 
klo 18 rauhanyhdistyksellä.
Seurat su 18.10. klo 17 rau-
hanyhdistyksellä.
kastetut: Mico Elias Aho-
nen, Sanni Julia Ojalehto, 
Akseli Niko Kalervo Nevalai-
nen, Olivia Annabel Iisakka, 
Fabian Eero Basilius Tyrväi-
nen, Mikael Viljami Jurvakai-
nen, Iina Eveliina Suorsa, In-
ka Matilda Alakärppä, Paavo 
Kustaa Berg, Loviisa Amalia 
Mikkola, Nea Sofia Matila, 
Samu Oskari Pulkkinen, Mi-
nea Adelina Nykänen, Met-
te Aurelia Nykänen.
Vihityt: Sami Kalervo Erkki-
lä ja Seija Sinikka Timonen.

LOUnAS JUTTUnURkASSA

Juttunurkka on avannut jälleen ovensa kesätauon 
jälkeen, ja ovet ovat avoinna joka maanantai kello 
10–13 Jäälin seurakuntakodilla. 

Juttunurkka tarjoaa avoimen, kaikenikäisille tarkoi-
tetun kokoontumis- ja ajanviettopaikan. Siellä voit 
kahvikupposen äärellä lukea päivän lehdet, jutel-
la päivänpolttavista aiheista, surffata netissä, pela-
ta pelejä tai viettää aikaa toisten kanssa. Lapsille on 
oma puuhanurkka.

Juttunurkan toiminnan yhteyteen on aloitettu uu-
tena kokeiluna ruokailu työttömille ja pienituloisille 
eläkeläisille. Ruokailu on joka maanantai kello 11–12. 
Ruokailun tavoitteena on tarjota kahden euron hin-
taista maittavaa kotiruokaa kiiminkiläisille. 

Tule tutustumaan Juttunurkan toimintaan, ideoi-
maan ja kehittämään toimintaa käyttäjien tarpeiden 
mukaiseksi. Juttunurkassa on mahdollisuus osallistua 
vapaaehtoistyöhön esimerkiksi kahvinkeittäjänä, jut-
tukaverina tai apuemäntänä ruokailun järjestämises-
sä. Lisätietoja diakonissa Jaana Kontiolta numerosta 
040 5793 248.

 

 

Koko perheen TASAUS-tapahtuma 
to 15.10. klo 17-19 Kokkokankaan  

srk-keskuksen pihassa 

* Toimintarasteja  
* Tasaus-tiendassa myynnissä 

Tasaus-tuotteita,  
makkaroita ja vohveleita  

 

Tapahtuman tuotto  
Suomen Lähetysseuran  

TASAUS-keräykseen Kolumbiaan 

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

Re i j a  Haa p a la in e n
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
21.10. klo 18–20 seurakun-
tatalolla. Tähdet to 15.10. ja 
22.10. klo 16–17 seurakun-
tatalolla.
Hartaus to 15.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
EU-ruokajako to 15.10. klo 
14–17 Nuorisoseuran talol-
la, Krankantie 1.
Ystävärengas ma 19.10. klo 
12 seurakuntatalossa. Lap-
suutemme laulut ja leikit, 
mukana Maisa.
Tupoksen olohuone ke 
21.10. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Syksyistä askar-
telua. Mukana Eero, Kyllikki 
ja Maisa.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 21.10. klo 18.30 Tuula ja 
Veikko Heiskarilla, Rännäri-
ntie 5.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
21.10.
Rippikoulut: Su 18.10. klo 
10 talvileirin ja päiväkoulun 
rippikoulusunnuntai. Rippi-
koululaiset vanhempineen 
kutsutaan jumalanpalve-
lukseen, jonka jälkeen rip-
pikoululaisille opetusta kir-
kossa ja heidän vanhemmil-
leen tilaisuus seurakuntata-
lolla samaan aikaan.
Israelin matka peruutun-
tui. Matkalle 18.–25.4.2010 
ei ollut tarpeeksi ilmoittau-
tuneita, joten valitettavasti 
emme pysty sitä itse järjes-
tämään. Halukkaat voivat 
kuitenkin kysellä paikkoja 
Kemin ja Tornion seurakun-

tien ryhmästä. Matkanjoh-
tajina tuolla matkalla ovat 
lääninrovasti Ari Juntunen 
ja kirkkoherra Markku Kor-
pela. Majoitus on Jad Has-
monan lomakylässä ja Tibe-
riaassa hotellissa. Perushin-
ta matkalle on 1320 €, lisä-
hinta 1 hh 290 €. Matkalle 
voi ilmoittautua numeroon 
0400 768583 tai sähköpos-
titse ari.juntunen@evl.fi.
nuoret: Nuorten raamis to 
15.10. klo 17.30 lähetysvin-
tillä. Nuortenilta to 21.10. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa.
Retki Maata näkyvissä-
festareille Turkuun 13.–
15.11. Retken hinta 60 eu-
roa, sis. matkat, liput kon-
sertteihin, ruokailut ja kou-
lumajoituksen. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 23.10. 
mennessä Katrille p. 044 
7521 236.
Varhaisnuoret: Syyslomal-
la järjestämme toimintaa 
yhdessä kunnan ja 4H-yh-
distyksen kanssa seuraa-
vasti: Ti 20.10. päivälei-
ri esikoululaiset–3.-lk klo 
10–14 Tupoksen Vanamos-
sa. Ei osallistumismaksua, 
omat eväät. Ilmoittautumi-
set 13.10. mennessä Helille 
p. 0400 803 837. Ke 21.10. 
päiväleiri 4.–6.-lk klo 10–
14 Tupoksen Vanamossa. Ei 
osallistumismaksua, omat 
eväät. Ilmoittautumiset 
13.10. mennessä Helille. To 
22.10. lasten ja nuorten ret-

ki Ouluun. Hoplop tai lef-
fa valittavana jompikumpi 
sekä ruokailu. Osallistumis-
maksu 15 euroa (4H-jäsenil-
le 2 euroa). Ilmoittautumi-
set 13.10. Airiinalle p. 0500 
766 634.
Päiväkerhot ja perheker-
hot eivät kokoonnu syyslo-
maviikolla 43.
Lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. Avoin kohtauspaik-
ka kaikenlaisille kristityille 
Raamatun äärellä sunnun-
taisin klo 18 lähetysvintillä.
Partio: 16.–18.10. Rover 09 
Hossassa tarpojille, samo-
ajille ja vaeltajille. Su 18.10. 
kirkkopalvelussa Piisamit. 
Syyslomalla 19.–25.10. ei ole 
partiotoimintaa. Ke 28.10. 
Mafeking 2. Kotikololla klo 
18–20.30. Partioasu ja muis-
tiinpanovälineet.
Rauhanyhdistys: Pe 16.10. 
klo 18.30 kodinseurat Mar-
ja-Liisa ja Timo Lesosella se-
kä Marja ja Risto Kämäräi-
sellä. La 17.10. Lakeuden 
alueen nuortenilta Oulun-
salon ry:llä. Su 18.10. klo 
14 seurat kirkossa ja klo 17 
seurat ry:llä. Ti 20.10. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.
kastettu: Meea Olivia Sa-
vela.
Vihitty: Juha-Matti Heino-
nen ja Susanna Inkeri Kota-
korva.
kuollut: Toivo Reino Teodor 
Junttila 80.

Hartaushetket to 15.10. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Oulujokilaakson veteraa-
nien kirkkopyhä su 18.10. 
Kello 10 messu kirkossa, jon-
ka jälkeen ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa. Juhla-
puhe rintamaveteraanien 
Oulun piirin puheenjohtaja 
Onni Toljamo, päätössanat 
Jouni Heikkinen.
naistenilta su 18.10. klo 
17–19 Koortilassa. Hartaus, 
keskustelua, vieraana Simo 

Pekka Pekkala aiheenaan 
Isä meidän -rukous. Tarjoilu 
nyyttikestiperiaatteella. Ky-
sy ystävä mukaan!
Sanginjoen kerho ma 19.10. 
klo 12 Marja-Liisa ja Esko 
Holapalla, Leena Leskelä, 
Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 20.10. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 22.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
kuorot: Laulukoulutus- ja 
äänenhuoltoilta to 15.10. 
klo 19 seurakuntatalossa, 
kouluttajana Mari Klemet-
tilä. Syyslomaviikolla ei kuo-
roharjoituksia.
Lapset ja perheet: Kaiken-
ikäisten lasten pyhäkou-
lu su 18.10. klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon alakerras-
sa. Syyslomaviikolla ei per-

PERHETYön TULEVIA TAPAHTUMIA
 
Pyhäinpäivän kirkkohetki 
ke 28.10. klo 18 kirkossa.
Vauvakirkko ti 3.11. klo 9.30 kirkossa, 
jonka jälkeen isänpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalossa.
Esikot-kerho ke 4.11. klo 12–13.30 
seurakuntatalossa. Kerho perheille, 
joille on syntynyt ensimmäinen lapsi.
Reilu kauppa esittäytyy 
perhekerhoissa: 
27.10. seurakuntatalossa, 
10.11. Päivärinteellä ja 
12.11. Laitasaaressa.
Lastenviikko tulossa viikolla 47. 

he-, päivä- ja varhaisnuor-
ten kerhoja.
nuoret: Maata näkyvissä 
-festarit 13.–15.11. Turussa. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 16.10. mennessä Rai-
nerille p. 040 5851 057. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 4.–
6.-lk ja ompeluseurat pe 
16.10. klo 19 ry:llä. Nuorte-
nilta la 17.10. klo 19 Manni-
sella, Tarmontie 7. Pyhäkou-
lut su 18.10. klo 12: kirkon-
kylä Kaarre, Anttila Luukko-
nen, Korivaara Karjula, Päl-
li H. Pitkänen, Suokylä H. 
Tihinen. Klo 17 radioseu-
rat ry:llä (Radio Pooki). To 
22.10. klo 19 veljesilta.

PYHÄkOULU

• perinteinen tapa osallistua seurakunnan elämään
• tunnetuin kristillinen lapsille suunnattu työmuoto
• luonteeltaan lasten jumalanpalvelus
• sisältää hengellisiä lauluja, raamatunkertomuksia, 
rukousta ja sillä on yksinkertainen liturgia
• pyhäkoulua voi pitää kuka tahansa kristitty
• perhe voi pitää kotona oman pyhäkoulun
• lapsen kasteen yhteydessä vanhemmat ja kummit 
sitoutuvat antamaan lapselle kristillisen kasvatuksen
• maksuton ja tarkoitettu kaikenikäisille lapsille
Tuo lapsesi sunnuntaina  18.10. klo 11.30–12.30 seu-
rakuntatalon alakerrassa kokoontuvaan pyhäkou-
luun. Halutessasi voit olla itsekin mukana. Pyhäkoulu 
kokoontuu joka 2. sunnuntai. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka ja om-
peluseurat pe 16.10. klo 19 
ry:llä. Päiväkerho la 17.10. 
klo 11 ry:llä. Raamattuluokka 
7–8-lk ja iltakylä la 17.10. klo 
19 Mannisella, Tarmontie 7. 
Seurat su 18.10. klo 17 ry:llä.
kastettu: Joonas Eetu Ant-
toni Kylmäaho, Otto Ilma-
ri Moisio, Noora Aino Anni-
ka Pöykiö, Jaakko Johannes 
Takkinen, Linda-Mari Valko-
nen, Riina Aliina Väänänen.
Vihitty: Samuli Johannes Er-
vasti ja Maija Mirjami Hauru.

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos
ma-pe klo 9–13, 
ke klo 16–17
(08) 533 1284

El
si
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en Limingan kirkon kellotapuli on 

rakennettu vuonna 1733.
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                                VAPAAEHTOISTEN ILTA  

                                         5.11.  KLO 18–20 

                                          SRK‐TALOLLA  

                                  LUENNOITSIJANA ARTO MIKKOLA  

                                    ”VAPAAEHTOISEN HYVINVOINTI” 

                             ‐ILTAPALA 

                              ILMOITTAUTUMINEN  29.10. MENNESSÄ 

                                           KHRANVIRASTOON  08‐5142700 

 

                         TOIVOMME UUSIA VAPAAEHTOISIA MUKAAN ! 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.10.2009

Seurakuntailta su 18.10. klo 
18 Korpisen kylätalossa, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen.
Ystävänkammarin retki ti 
20.10 Livolle. Lähtö srk-kodil-
ta klo 10.30, paluu klo 14. Jo-
kainen kustantaa oman ruo-
kailunsa, matka on muuten 
ilmainen.
kirpputori ke 21.10. klo 10–
13 talkootuvassa. 
kuulovammaisten kerho 
ke 21.10. klo 11 srk-kodissa.
kuorot: Nuorisokuoro to 
15.10. klo 16.30, lapsikuoro 
klo 17, kirkkokuoro klo 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
21.10. klo 13.
Iltakahvila Rönö pe 16.10. 
klo 18–22. Tästä rönökerrasta 
rippikoululaisilla on mahdolli-
suus saada rippikoulukorttiin 
muu käynti -merkintä. Erityi-
sesti rippikoululaisille tarkoi-
tettu ohjelma alkaa klo 19.
Varhaisnuorten kerhoja 
ei ole syyslomaviikolla.
Partiot eivät kokoonnu 
syyslomaviikolla.
Perhekerho to 15.10. klo 
10–13 srk-kodissa.
Herättäjäseurat su 18.10. klo 
12 srk-kodissa, Veikko Kärnä.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 18.10. klo 17 Kurenalan 
ry:llä, Kalevi Luiro, Lauri Kin-
nunen. Käsityöilta pe 16.10. 
klo 19 Sarakylässä Juhani Jur-
mulla ja lauluseurat su 18.10. 
klo 19 Elsa Puhakalla.
kuollut: Elsa Reeta Juurik-
ka 70, Kari Kullervo Joki 64, 
Veikko Antero Moilanen 45.

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Seurakunnan 
uudet nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.oulun-

salonseurakunta.fi.

Pyhäkoulu su 8.10. Repus-
sa, muita pyhäkouluja ei ole.
Päivä-, perhe- ja parkki-
kerhoja ei ole syyslomavii-
kolla 19.–23.10.
Hartaus ke 21.10. klo 13.30 
Salonkartanossa. Vesa Ää-
relä.
Seurakuntakerho to 22.10. 
klo 11 seurakuntatalolla Päi-
vi Pulkkinen.
Hartaus to 22.10. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortes-
luoma.

Diakoniatoimisto 
Vattukuja 2

Vastaanotto ma-to 9–11

Soita ja varaa aika, 
myös kotikäynneille.

p. 044 7453 853 
Päivi Pulkkinen 

p. 044 7453 848 
Maija Sivula 

(lomalla 19.–26.10.)

                    

 

           

             TERVETULOA  

 KYLÄKAMARILLE KAHVITTELEMAAN! 

  MA‐KE  KLO 11–14, PAPPILANTIE 28  

 MAANANTAINA VOHVELEITA  

 TIISTAINA  TERVEYSPOINTTI  

KESKIVIIKKOISIN KÄSITYÖKÖKKÄ 

14.10. KLO 12 VIRSILAULUPIIRI  

KÄSITYÖPUOTI AVOINNA 

IHANIA KÄSITÖITÄ MYYTÄVÄNÄ.  

 LAPSILLE LEIKKINURKKA    

 

    

kirkkomusiikkiviikolla juhlitaan 
370-vuotiasta Pudasjärveä

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko järjestetään jo seit-
semännen kerran. Pudasjärven juhlavuoden kunniaksi 
viikon ohjelmassa ovat mukana maamme eturivin esiin-
tyjät. Viikon eri tilaisuuksissa ovat mukana myös kaikki 
seurakunnan kuorot.

Viikko alkaa tenori Heikki Rainion ja Kalevi Kivinie-
men yhteiskonsertilla. Pudasjärven kirkon huhtikuussa 
valmistuneet urut pääsevät silloin urkutaiturin soitet-
tavaksi. Perinteinen kansalaisopiston oppilaskonsert-
ti on vuorossa maanantai-iltana. Virsiä on mahdollis-
ta päästä laulamaan kahtena eri iltana. Tiistain virsi-il-
ta on toteutettu perinteisin keinoin, perjantaina lau-
letaan virsiä ja veisuja karaoketyyliin. Keskiviikon kirk-
koillassa runoilija, pastori Niilo Rauhala tulkitsee runo-
jaan ja kirkkokuoro ja nuorisokuoro laulavat. Harvem-
min kuultua soitinta edustaa panhuilu, jota Sinikka Illi-
kainen soittaa Markku Jaakolan säestyksellä torstaina. 

Kirkkomusiikkiviikon päätöskonser-
tissa on kuultavissa suomalaisen lau-
lutaiteen eturivin laulajia, kun oop-
peralaulajat Jorma Hynninen, Esa 
Ruuttunen ja Hannu Niemelä esiin-
tyvät Tapio Tiitun säestyksellä. 

PUDASJÄRVEn kIRkkOMUSIIkkIVIIkkO

25.10.–1.11.

Su 25.10.  klo 10 Jumalanpalvelus  seurakuntakoti 
  Nuorisokuoro
 klo 14 heikki Rainio, laulu kirkko
  kalevi kiviniemi, urut ohjelma 10 €

Ma 26.10. klo 19 kansalaisopiston oppilaiden konsertti seurakuntakoti

Ti 27.10. klo 19 virsi-ilta Sarakylän kappeli
  
ke 28.10.  klo 19 Niilo Rauhala, lausunta kirkko 
  Pudasjärven kirkkokuoro 
  Nuorisokuoro

To 29.10. klo 19 konsertti kirkko
  Sinikka Illikainen, panhuilu
  Markku Jaakkola, urut ohjelma 5 € 
  
Pe 30.10. klo 18 virsi- ja veisukaraoke seurakuntakoti 
 
La 31.10.  klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti 
 klo 10 Jumalanpalvelus Sarakylän kappeli
              Sarakylän kappelikuoro
 klo 16 Lasten pyhäinpäivän hartaus kirkko
  Lapsikuoro
 klo 19 pyhäinpäivän iltakirkko kirkko

Su 1.11. klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti
  Vox Margarita
 klo 14 kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti kirkko, ohjelma 10 € 
  Jorma Hynninen, laulu 
  Esa Ruuttunen, laulu
  Hannu Niemelä, laulu
  Tapio Tiitu, urut

Herännäisseurat su 25.10. 
klo 18.30, Kempeleen kirkon-
kylän srk-koti, Tiilitie 1 Kem-
pele.
Virsilaulupiiri 28.10. Kylä-
Kamarilla klo 12.
Oulunsalon kirkonky-
län ry: Pe 16.10. klo 18.30 
miesten neliö Umpimähkäs-
sä, alustus, Markku Seppä-
nen. La 17.10. klo 11.30 seu-
rat Teppolassa. La 17.10. 
klo 18.30 Lakeuden alueen 
nuortenilta Oulunsalossa, 
”Miksi uskon”, Juha Paa-
nanen. Su 18.10. klo 12 raa-
mattuluokka I, ry:llä, raa-
mattuluokka II, Kylänpuo-
leli ja Keskikylä, ry:llä, Kar-

huoja; Tuomas Lääkkö klo 
16 seurat, ry, Matti Lääkkö, 
Jari Kupsala. Ti 20.10. klo 19 
lauluseuroja kodeissa: Kar-
huojalla: Alasaarelalla, Kar-
huojantie. Ke 21.10 klo 12 
varttuneitten kerho, ry:llä.
Salonpään ry: 18.10. seu-
rat ry:llä klo 16. Osmo Ala-
mäki, Aarno Sassi. Su 25.10. 

julkaisuseurat ja iltahartaus 
ry:llä klo 16. 
kastetut: Luukas Samuel 
Sammelvuo, Juuso Aale An-
ton Kurikka, Eedith Mariel-
la Korkiakoski.
Vihityt: Jani Sakari Sivupuro 
ja Päivi Hanna Marja Kippola.
kuollut: Juha Pekka Antti-
la 39.
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Urut valmistumassa

Urkuprojekti reilun kymmenen vuoden ajalta alkaa olla 
loppusuoralla. Varainkeruu alkoi vuonna 1998 perustet-
tuun urkurahastoon. Vanhat urut purettiin elokuun alus-
sa, jonka jälkeen remontoitiin urkuparven lattia niin et-
tä siinä on vain kaksi eri korkeudella olevaa tasoa. Siten 
parvesta tuli käytännöllisempi mm. kuorojen toiminnan 
kannalta. Samalla lattian pintamateriaali uusittiin maala-
tuksi puupinnaksi. Uusien urkujen asennus alkoi elokuun 
lopussa. Uruissa haluttiin säilyttää alkuperäisen Zachari-
essenin urun julkisivu vuodelta 1883. Se restauroitiin Sot-
kamon urkurakentajien toimesta, mm. pillit saivat uuden 
loiston puhdistuksen ja kiillotuksen jälkeen.

Julkisivusta löytyi runsaasti kultauksia ja koristemaa-
lauksia, jotka palautettiin yhdessä alkuperäisten väri-
sävyjen kanssa arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n 
johdolla.

Urkuihin ollaan juuri asentamassa loppuja pillejä, 
jolloin alkaa niiden äänittäminen ja virittäminen.

Lopullisesti soitin valmistuu loka-, marraskuun tait-
teessa. Urkuihin tulee 23 äänikertaa, joista kolme kie-
liäänikertaa, kaksi sormiota, neljällä yhdistäjällä sekä 
paisutuspillistö. Urut eivät ole varsinainen tyylisoitin, 
mutta rakentaminen on suoritettu vanhaa Zacharies-
senin perintöä kunnioittaen, romantiikan hengessä.

Uutta urkua juhlistetaan ensimmäisestä adventti-
sunnuntaista alkaen viikon mittaisella musiikkiviikol-
la, päivittäisillä useilla eri tilaisuuksilla. Musiikkiviikon 
järjestää seurakunta ja kunta yhdessä.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Päivä-, perhe- ja varhais-
nuorten kerhoja sekä 
lapsikuoroja ei ole syys-
lomaviikolla. Muuten ker-
hot ja kuorot kokoontuvat 
aikaisemmin ilmoitetun ai-
kataulun mukaan.

Hartaus pe 16.10. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 18.10. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 20.10. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 21.10. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 22.10. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 22.10. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa ja klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
nuoret: Ryhmä I rippikoulu-
laisten nuortenilta pe 16.10. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
kastettu: Aslak Olli Benja-
min Jokitalo, Helmi Olivia 

kESTILÄ
Hautausmaan siivoustal-
koot to 15.10. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvit seurakunta-
kodissa.
Ompeluseurat pe 16.10. 
klo 19 ja seurat su 18.10. klo 

19 ry:llä, Jorma Lukkari.
Maaseutuväen kirkkopy-
hä su 18.10. Sanajumalan-
palvelus klo 10 Kestilän kir-
kossa. Ruokailu ja ohjelmaa 
seurakuntakodissa. 
Ystävänkammari ke 21.10. 
klo 10 kerhokodissa. 
Aviopuolisoiden virkis-
tysilta pe 23.10. klo 19 
ry:llä.  
kuollut: Heikki Ilmari Aro-
la 63, Pekka Hermanni Suih-
konen 71.

PIIPPOLA
EU-ruokien jako to 15.10. 
klo 12–18 srk-kodissa. Ruo-
kapaketit ovat tarkoitettu 
vähävaraisille lapsiperheil-
le, työttömille yms. Jaetaan 
niin kauan kuin paketteja 
riittää. 
Seurat su 18.10. klo 15 srk-
kodissa. 
Seurakuntakerho ti 20.10. 
klo 12 Väinölässä. 

Seurakuntatapahtuma kaikille

Su 25.10. Piippolassa
Messu klo 10 kirkossa, saarnaa teologian maisteri Riit-
ta Lemmetyinen. Ruokailu ja päivätilaisuus srk-kodis-
sa. Raamattutunti aiheesta Ahtaasta uskosta avaram-
malle, Riitta Lemmetyinen. Mukana Vakkaset-kuoro.

Säestyskerho

Haluatko oppia säestä-
mään virsiä harmonilla, 
pianolla ja uruilla? Säes-
tyskerho alkaa pe 16.10. 
klo 19 Rantsilan rauhan-
yhdistyksellä. 

nuorten retki Rokualle 20.–21.10. 

Retki on tarkoitettu Pyhännän ja Kestilän ylä-asteikäi-
sille ja sitä vanhemmille. Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut Matti Saaranen p. 0207 109 877.  

nAISTEn PÄIVÄ
Minäkö Jumalan kuva?

La 24.10. klo 13–17 
Piippolan srk-kodissa

Sydänkaari-dialogi, Virpi 
Marjomaa-Rajamäki ja 
Tuulikki Tuovinen. 
Luento aiheesta Matkal-
la itseni luo – Matkalla 
Jumalan luo, teol. maist. 
Riitta Lemmetyinen.

Musiikkia, Pekka Kyösti-
lä ja Timo Ylikoski.

Syyslomaviikolla 43 
19.–25.10. ei ole kuo-
roja eikä päivä- ja per-
hekerhoja.

Eliina Heinonen naistenpäivässä 
sunnuntaina 18.10.

päivän teema uskon ja epäilen

ohjelma
klo 10 Messu Tyrnävän kirkossa
klo 11.30 Ruokailu seurakuntatalolla, 6 €
klo 12.30 Aloitussanat diakoni Riitta Pesonen
 Musiikkia, Piia Syri panhuilu, 
 Salme Kinnunen kitara
 Runoja, Irma Kupiainen
 Puheenvuoro Eliina Heinonen
klo 14 Kahvi, 2 €
klo 14.30 Välipalajumppa, Eila Junttila
 Musiikkia, Piia Syri, Salme Kinnunen
 Runoja, Salli Kesti, Riitta Räbinä
 Puheenvuoro Eliina Heinonen
klo 16 Päätössanat kirkkoherra Leila Ikonen

Tervetuloa kaikenikäiset naiset 
läheltä ja kauempaa.

SURURYHMÄ LÄHEISEnSÄ MEnETTÄnEILLE

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tun-
teita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen 
kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä keskiviikko-
na alkaen 28.10.
Vetäjinä toimivat kirkkoherra Leila Ikonen ja diakoni 
Riitta Pesonen. 

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 
to 15.10. mennessä 
Riitalle p. 044 7372 630. 

Kreivi, Inka Karoliina Puola-
kanaho.

TEMMES
Siioninvirsiseurat to 15.10. 
klo 18 Aino Junttilalla Puo-
lukkatie 5 B, Merja Jyrkkä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 15.10. klo 19 
ry:llä. Seurat su 18.10. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat pe 16.10. 
klo 19 Päivi ja Pertti Ku-
halla Tuulipurto 3. Lakeu-
den alueen nuortenilta la 
17.10. klo 18.30 Oulunsalon 
ry:llä. Seurat su 18.10. klo 
16 ry:llä.

kirkkoherranvirasto ja 
seurakuntatoimistot 
ovat suljettuina 
pe 16.10.

Rauni Tuomaala 
aloittaa työnsä 19.10. 
p. 0207 109 856.

PULkkILA
Löydetty: Naisten silmäla-
sit seurakuntatalolta. Kysyä 
voi srk-toimistosta. 
Ompeluseurat pe 16.10. 
klo 19, pyhäkoulu su 18.10. 
klo 11 ja seurat su 18.10. klo 
19 ry:llä, Pentti Kinnunen.   
Seurakuntakerho ke 
21.10. klo 12 srk-talossa. 

PYHÄnTÄ
Hartaus to 15.10. klo 10 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 
nuorten keskusteluilta la 
17.10. klo 19 ry:llä.
Hartaus su 18.10. klo 13.30 
Nestorissa.
Pyhäkoulu su 18.10. klo 12 
ja seurat klo 16 ry:llä.
MLL:n perhekahvila ti 
20.10. klo 10 kerhotilassa. 
Varttuneen väen kerho 
ke 21.10. klo 12 srk-talossa.  
Lauluseurat ke 21.10. klo 

 

KIRKKOKONSERTTI

PIIPPOLAN KIRKOSSA 
 LA 24.10.2009 KLO 19.00 

HEIKKI RAINIO, TENORI 
KALEVI KIVINIEMI, URUT 

18.30 ry:llä. 
Virsihetki to 22.10. klo 10 
Nestorissa.
Perhekerho to 22.10 klo 11 
kerhotilassa. 
kastettu: Kastettu: Inari 
Maria Aurora Huhtala.
Avioliittokuulutus: Olli 
Pekka Pyrrö ja Juulia Päivik-
ki Ervasti.

RAnTSILA
Ompeluseurat pe 16.10. ja 
23.10. klo 19 ry:llä.
Eläkeliitto ti 20.10. klo 11 

srk-talossa, Arja-kanttori 
laulattaa virsiä. 
kuollut: Laina Anni Kaari-
na Ohinmaa s. Korkala 71.

TOIMITUS OIkAISEE

Viime viikolla kuvateks-
tissä oli väärä henkilönni-
mi. Hepreankielisiä laulu-
ja esitti Antti Kärsämä, ei 
Antti Leskelä. Pahoittelut.

Pulkkilan perhekerho retkellä.
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Jouluun on vielä reilut kak-
si kuukautta aikaa, mutta 
valmistelut ovat jo käynnis-
sä muuallakin kuin Korva-

tunturilla. Lähimmäisenrakkau-
den nimissä iloista mieltä ja oi-
keita hyötytavaroita voi lahjoit-
taa useissa erilaisissa keräyksissä. 

Yksi pisimpään toimineista 
on yhteiskristillinen Joulun Lap-
si -keräys, jota on toteutettu vuo-
desta 1995 lähtien. Jo useita vuo-
sia sen kohdealueena on ollut Eu-
roopan köyhin nurkka Romani-
assa ja Moldovassa. 

Keräyksen hyväksi aktiivisesti 
vuosia toiminut oululainen Mau-
ri Ketola kertoo, että keräyksen 
kautta annetut lahjat ovat usein 
ainoat tavarat, joita lapset saavat 
koko vuoden aikana. Paketeista 
löytyy hygieniatuotteita, koulu-
tarvikkeita ja vaatteita sekä hie-
man karkkia ja lelu. 

– On tärkeää, että kaikissa 
paketeissa löytyy samat tavarat, 
jottei kellekään tule pahaa miel-
tä. Nämä ovat juuri niitä Jumalan 
köyhimpiä lapsia.

koululaisista 
diakoniapiireihin
Ketolan mukaan lahjapaketteihin 
ostetaan ja tehdään täytettä usein 
isommalla porukalla. Perintei-
simpiä keräyspakettien täyttä-
jiä ovat diakonia- ja lähetyspiirit, 
mutta avustusinto on tarttuvaa.

– On todella hienoa, miten 
lapset itse ovat tässä mukana. 
Useat koululuokat ovat innos-
tuneet täyttämään paketteja ja 
opettajien mukaan aloite kerä-
ykseen osallistumisesta on tullut 
oppilailta itseltään. Olen vienyt 
muutamalla koululle ison pin-
kan laatikkoaihioita koottavaksi 
ja täytettäväksi.

Joulumieltä Romanian lapsille

Näin pakkaat joululahjasi
1.  Hanki tyhjä kenkälaatikko tai hae keräyspisteestä koottava lahjalaatikko.

 Voit täyttää laatikon joko 2–4-vuotiaalle, 5–9-vuotiaalle tai 10–14-vuotiaalle

 tytölle tai pojalle. Tavaroiden tulee olla uusia ja käyttämättömiä.

2.  Pakkaa mukaan hammasharja ja -tahna, saippua, shampoo ja kampa. 

 Vaatteita pakataan poolopaita tai pitkähihainen t-paita, pipo, käsineet ja sukat. 

3.  2–4-vuotiaille värityskirja ja värikynäsarja, isommille koulutarvikkeita: 

 kirjoituslehtiö, värityskirja, värikynäsarja, lyijykyniä, teroitin ja pyyhekumi

 sekä penaali tai pussukka. 

4.  5–9-vuotiaille myös dynamovalo, eli pattereitta toimiva taskulamppu, 

 ja kiiltokuvia tai tarroja, 10–14-vuotiaille dynamovalo tai valokennotaskulaskin.

5.  Laita mukaan myös pieni karkkipussi (ei suklaata, ja parasta ennen -päiväys

  vähintään kesäkuu 2010) ja lelu, joko auto, nukke tai pehmolelu. 

6.  Sulje valmis laatikko narulla tai kuminauhalla, mutta älä teippaa sitä kiinni,  

 sillä kaikki laatikot tarkastetaan. Merkitse laatikkoon, minkä ikäryhmän 

 tytölle tai pojalle lahjasi on. Valmiissa laatikkoaihioissa tämä onnistuu raksit- 

 tamalla. 

7. Toimita pakettisi johonkin keräyspisteistä tai postita se viimeistään 

 13. marraskuuta osoitteella Patmos Lähetyssäätiö, PL 86, 00381 Helsinki. 

 Oulussa paketteja kerätään Raatin nuorisotalolla 2.–6. marraskuuta kello 14–18.

8. Voit osallistua keräykseen myös soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 16100

 (10,10 € + ppm) tai tekemällä nettilahjoituksen osoitteessa www.joulunlapsi.fi.

Lasten lisäksi myös muuta-
malta työpaikalta on tullut yh-
teydenottoja ja kyselty, mis-
tä tyhjiä laatikoita voi noutaa. 
Henkeä kohotetaan työpaikoil-
la siis muullakin kuin yhteisillä 
virkistyspäivillä. 

Ketolan mukaan sekin auttaa, 
että tuo vaikka syysiltoina kuto-
miaan sukkia, pipoja ja lapasia 
laatikoiden vastaanottopaikoil-
le. Ennen rekkaan pakkaamista 
kaikki laatikot tarkastetaan, jot-
ta niissä varmasti on kaikki tar-
peellinen ja silloin niihin voidaan 
lisätä kudonnaisia, jos laatikosta 
uupuu vaikka pipo tai sukat. 

iloa  
rekkalasteittain 
Kuluneiden 14 vuoden aikana pa-
ketteja on toimitettu perille yh-
teensä yli 123 000 kappaletta. 

Joulun Lapsi -keräyksen vah-
vuus on Ketolan mukaan siinä, 
että sen kautta tietää avun todel-
la menevän perille. Keräyslaati-
kot toimitetaan rekoilla määrän-
päähän ja joku suomalainen on 
aina seuraamassa pakettien ja-
kamista orpokoteihin ja köyhiin 
syrjäkyliin. 

– Veljeni on ollut monena 
vuonna jakeluauton mukana kat-
somassa, miten paketit jaetaan ja 
nähnyt lasten onnelliset ilmeet. 

eLSi huttuNeN

Joulun Lapsi -keräyksen laatikko-
aihioita on jaossa Oulussa Raatin 
nuorisotalon ala-aulassa ja nii-
tä voi kysyä myös Mauri Ketolal-
ta numerosta 0400 387 277. Useis-
sa seurakunnissa keräyslaatikoita 
saa seurakunnan diakoniatyönte-
kijöiltä. 

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Taiteltavia laatikkoaihioita voi noutaa Oulussa Raatin 

nuorisotalolta. Täytettyjä lahjalaatikoita otetaan vastaan 

samassa paikassa marrraskuun ensimmäisellä viikolla.


