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Jokaisella on ääni ja jokaisella on oikeus käyttää 

sitä – myös muualla kuin hiljaa äänestyskopis-

sa. Ääntä on käytettävä myös vaalien jälkeises-

sä päätöksenteossa. 

Valta on kansalla, ja seurakunnissa se on meil-

lä seurakuntalaisilla – ainakin lain mukaan. Inhimil-

lisistä syistä johtuen valta on kuitenkin usein niil-

lä, jotka siihen tarttuvat ja jotka kuulostavat päte-

vimmiltä. 

Luottamushenkilön on tiedettävä oikeutensa ja 

puolustettava niitä. Jokaisen nykyisen ja tulevan 

luottamushenkilön niin järjestöissä, seurakunnissa, 

kunnissa kuin valtion tasolla on oltava aktiivinen. 

Pelkkä hyväksyjän rooli ei riitä. Päätöksentekoeli-

met eivät ole verkostoitumista ja mukavia kahvihet-

kiä varten.

Luottamushenkilöitä tarvitaan kaikille tasoille. 

Toisia tarvitaan ruohonjuuritasolle, toteuttamaan 

sitä mitä ylimmissä hallintoportaissa olevat luotta-

mushenkilöt ovat linjanneet, tekemään strategiois-

ta ja toimintasuunnitelmista totta sillä budjetilla, 

joka heille on annettu. Osan on kuitenkin oltava nii-

tä, jotka huolehtivat siitä, ettei virkamiesten rooli 

kasva liian suureksi. 

Toki virkamiehillä on tietoa ja kokemusta, mutta 

eivät luottamushenkilötkään ole puupäitä. Luotta-

mushenkilöt tuovat päätöksentekoon seurakunta-

laisten tahdon, virkamiehet hallinnon ja talouden 

tuntemuksen. Roolijako menee niin, että luotta-

mushenkilöt tekevät päätökset, virkamiehet toteut-

tavat ne. Luottamushenkilöiden on käytettävä ään-

tä ja oltava aloitteentekijöitä. 

Valta on suussa

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

23.9.2010

Elinvoimaa Suomelle
SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner 
puolustaa maahanmuuttajia Espoon seu-
rakuntayhtymän Esse-lehdessä.

”Maahanmuuttajien merkitystä arvi-
oidaan yleensä kovin kapeasta hyötynä-
kökulmasta. Jotkut haluavat maahan ul-
komaista halpatyövoimaa, toiset eivät. 
Tilanteen voi nähdä myös monimutkai-
sempana vaihtokauppana. Me avaam-
me ovemme kauniiseen kotiimme. Pääs-
tämme luoksemme ihmisiä toteuttamaan 
unelmiaan ja näyttämään osaamistaan.

Vastaavasti saamme uusia ajatuksia, 
uutta voimaa ja erilaisuutta yhteiskun-
taamme vahvistamaan. Käynnissä ole-
va keskustelu maahanmuuttajista latis-
tuu usein pohdintaan siitä, onko heistä 
meille hyötyä vai ei. Tällainen esineel-
listäminen vie maahanmuuttajilta sen 
arvokkaimman:arvon ihmisenä muiden 
silmissä. Tämä on julmaa, turhaa ja paik-
kansa pitämätöntä.

Uskallan väittää, että Suomi tarvitsee 
maahanmuuttajia enemmän kuin maa-
hanmuuttajat Suomea. He pitävät rak-
kaan maamme elinvoimaisena. Lisäksi ti-

kapuiden tarjoaminen heille pitää omat 
sielumme puhtaampina.

 
Esse 23.9.2010

Ei viiniä nuorille
Isa Kukkapuro-Enbom paheksuu ehtool-
lisryyppyä Helsingin seurakuntayhtymän 
Kirkko ja Kaupunki -lehden yleisönostossa.

”Poikamme on tullut rippikouluikään. 
Vaellusripari houkutti, ja seurakunnan 
muukin toiminta kiehtoo. Nuorisomes-
sun yhteydessä täysraitis ja päihdevastai-
nen nuoremme pääsi ensi kerran ehtool-
liselle. Poika koki elämänsä suurimman 
yllätyksen, kun pyhällä ehtoollisella tar-
jottiin kulaus alkoholia, hänen sanojensa 
mukaan ’reilu hörppy’.

Ihmettelen tällaista traditiota nuorten 
messun yhteydessä, onhan alkoholin tar-
joaminen alaikäisille jopa lainvastaista.

Tämä tapaus rapautti kotona raken-
tamaamme itsenäisen valinnan mallia. 
Olemme aina tähdentäneet, että alkoho-
lia ei tarvitse edes maistaa, vaikka kuka 
tuputtaisi tai tarjoaisi."

Kirkko ja Kaupunki 22.9.2010

Aatoksia

Kirkko,  
kukko ja kana

On sanottu, että ihmisen pitäi-
si jakaa elämänsä kolmeen 
osaan: työhön, vapaa-aikaan 
ja lepoon. En luultavasti ole 

onnistunut, mutta joitakin haaveita 
on toteutunut. Suurimman osan elä-
mää olen asunut kaupungissa, mutta 
viimeisen kymmenen vuoden aikana 
olen elänyt unelmaani maalla. 

Lastenlasten kanssa mietittiin mitä 
eläimiä Torpalle voisi hankkia. Hevo-
nen? Kallis ja liian iso. Lammas? Mää-
kii ja lihaa ei pystyisi syömään. Sika? 
Sama juttu. Sitten tulivat kanat. Ukin 
vastahangasta huolimatta eräänä päi-
vänä vanhaan saunaan ilmestyi laati-
kossa vanha kukko ja muutama kana. 

Kukkoja on lyhyessä ajassa ol-
lut neljä. Kukko I oli vanha, komea 
ja kiltti. Se kuoli vanhuuteen, alkoi 
kupsahdella ja raahata toista jalkaan-
sa. Se päätyi jokipenkkaan. Kukko 
II oli myös komea, mutta kävi päälle 
kuin yleinen syyttäjä. Sen kanssa yh-
tä aikaa otettiin toinen kukko, sekin 
samaa lajia. Yhdessä ne eivät voineet 
olla, niin kovia olivat tappelut. Toi-
nen meni naapuriin ja toinen suu-
rempaan haaremiin. 

Kukko IV on nuori ja kiltti. Heltta 
ja kannukset kasvavat kovaa kyytiä 
ja se on osoittautunut herraskaisek-
si. Se saattaa istua pihlajan alaoksalla 
ja kiekua kerta toisensa jälkeen. Ku-
kot ovat saaneet miettimään miten 
valtataistelua voisi käydä rakentavas-
ti, voimia ja hermoja menettämättä.

Monet vaarat uhkaavat vapaasti 
liikkuvia kanoja: Kanahaukat, koi-
rat ja hätävarjelun liioittelu. Yksi ka-
narouva alkoi makoilla pensaan alla, 
eikä juuri liikkunut. Ukki sanoi että 
nyt on lintuinfluenssa iskenyt. Hän 
oli asiasta niin varma, että kana jou-
tui jokipenkkaan. Naapuri sanoi, et-

tä oireet viittasivat sulkasatoon.
Kanoilla on tarkka nokkimisjär-

jestys. Kahden koiran syömän tilalle 
saatiin lahjaksi kaksi muuta. Toinen 
niistä oli pieni, musta ja sillä oli pyrs-
tö vinossa. Se on saanut muilta ka-
narouvilta kovaa kohtelua. Iltasella 
se on jäänyt kanalan eteiseen kaapin 
päälle, etteivät pääse nokkailemaan.

Onko kirkonkin piirissä hätävar-
jelun liioittelua ja saako tilaa se, jon-
ka pyrstö ei ole samassa linjassa kuin 
muilla?

Kukko kirkon katolla osoittaa mis-
tä tuulee, mutta pysyy itse paikallaan. 
Se tuo mieleen Pietarin, joka kolme 
kertaa kielsi kärsivän Herransa ja kun 
kukko kiekui, itki katkerasti. Myös 
Jeesus itki katsellessaan Jerusalemia 
ja sanoi, että olisi kanaemon tavoin 
halunnut koota sen ihmiset siipiensä 
alle, mutta he eivät tahtoneet. 

Kirkko koostuu elävistä kivistä, 
joilla on lihasydän. He ovat kastet-
tuja ja Jeesukseen uskovia ihmisiä. 
Tähän joukkoon tämä harmaantu-
va kanamuorikin kuuluu.

Olen vuosien ajan kirjoittanut 
kirkon allakkaan ajatuksen, johon 
olen peilannut omaa työtä ja olemis-
tani. Viime vuosina se on ollut kes-
kiaikaisen kirkonmiehen Rupertus 
Meldeniuksen ajatus kirkosta: Kes-
keisissä kohdissa ykseys (Joh.17:11). 
Epävarmoissa vapaus (Ef 4). Kaikes-
sa rakkaus (1 Kor.13).

LEILA IKONEN
Kirjoittaja on Tyrnävän eläkkeelle 

jäävä kirkkoherra.

Huonoja mielipiteitä

Viime viikonloppuna Oulussa kokoonnuttiin 

alueellisille journalismin päiville. Teemana 

oli Julkista vai salaista? 

Toimittajille annettiin tietoa siitä, mitkä ovat vir-

kamiesten velvollisuudet antaa tietoa ja mitä tie-

toja he voivat olla perustellusti antamatta. Oikeus-

tieteilijä ja Julkisen sanan neuvoston puheenjohta-

ja puolestaan kertoivat toimittajille, missä median 

sananvapauden rajat menevät. 

Rajoja rikotaan loppujen lopuksi harvoin, mut-

ta makuasioista syntyy näkemyseroja melkein asi-

assa kuin asiassa. Media onkin paitsi tiedonväli-

tystä, myös keskustelun käymistä varten. Kaikki 

mitä lehdessä on, ei ole faktaa, vaan moni jut-

tu pohjautuu kirjoittajan omiin kokemuksiin.  

Medialukutaitoa kannattaa harjoitella.
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Ylikiimingin 
seurakuntapiirin 
virastossa työntekijä on 
syksystä lähtien paikalla 
vain sopimuksen mukaan. 
Säännöllinen päivystys on 
päättynyt. 

Vielä kolme vuotta sitten, 
Ylikiimingin seurakun-
nan liittyessä Oulujoen 
seurakuntaan, seuraa-

va uutinen olisi aiheuttanut pitä-
jällä suuren haloon. Nyt se taide-
taan ohittaa melkeinpä olanko-
hautuksella. Vai eikö sittenkään?

Ylikiimingin seurakuntapiirin 
virasto ei ole syksystä alkaen enää 
auki päivittäin, vaan pelkästään 
sopimuksen mukaan. Tähän saak-
ka virastossa on ollut seurakunnan 
työntekijä päivystämässä arkipäi-
vinä muutaman tunnin ajan kes-
kiviikkoa lukuun ottamatta.

Oulujoen seurakunnan kirk-
koherra Jouni Riipinen kertoo 
päätöksen syyn:

–  Virastossa on ollut perin hil-
jaista. Asiakkaita ei käy edes päi-
vittäin. Säännölliselle päivystyk-
selle ei ole enää tarvetta eikä ole 
mielekästä sitoa vähäisiä resurs-
seja istumaan virastossa, kun 
työntekijät voisivat olla tapaa-
massa ihmisiä, Riipinen toteaa.

Säännöllistä aukioloa on han-
kaloittanut vaikeus saada kansli-
aan sijaisia Oulujoelta. 

Virastoasioinnin yleisim-
mät syyt ovat hautajaisjärjeste-
lyt, avioliiton esteiden tutkinta ja 
halu tavata esimerkiksi diakonia-
työntekijä.

Puhelinsoiton jälkeen  
varttitunnissa paikalle
Riipinen painottaa, että työnte-
kijät ovat tulevaisuudessakin yli-
kiiminkiläisten saatavilla, mut-
ta nyt on ensin tartuttava puhe-

Ovet kiinni yhä useammin

limeen yhteyden saamiseksi. Pu-
helun voi ottaa seurakuntapiirin 
vt. piirikappalaiselle Olavi Iso-
koskelle tai jollekulle muulle seu-
rakunnan työntekijälle. Jos oma 
työntekijä ei vastaa, puhelin hä-
lyttää Oulujoen kirkkoherranvi-
rastossa Myllyojalla. 

Isokoski kertoo, että tavoittee-
na on arkipäivisin päästä tarpeen 
vaatiessa Ylikiimingin virastoon 
noin 15 minuutissa.

Riipinen ja Isokoski vakuutta-
vat molemmat, ettei muutos mer-
kitse palvelujen heikentymistä.

– Kun ihminen soittaa en-
sin meille, tiedämme heti, kuka 
työntekijöistämme voi parhaiten 

auttaa häntä. 

Yksi päivystyspäivä 
parempi vaihtoehto?
Isokoski myöntää, että hänen 
mielestään olisi ollut parempi, 
jos virasto olisi ollut jatkossa au-
ki yhden päivän viikossa. Tällai-
nen käytäntö on esimerkiksi Hai-
luodossa.

– Mutta mitään dramaattista 
ei tapahdu, vaikka olemme pai-
kalla vain sopimuksen mukaan. 
Vuonna 2007 Ylikiimingin liitty-
essä Oulujoen seurakuntaan em-
me olisi olleet valmiita tällaiseen 
päätökseen. Se olisi ollut jonkin-
lainen maailmanloppu. Kolmen 

vuoden aikana olemme ikään 
kuin liukuneet nykyratkaisuun, 
Isokoski sanoo. 

Hän toivoo erityisesti, et-
tä myös surevat omaiset jaksai-
sivat surustaan huolimatta soit-
taa työntekijälle sopiakseen ta-
paamisesta.

 
”Tuntuu pahalta, 
en tiedä miksi”
Isokoski kertoo, että Ylikiimin-
gin virastosta lähti heti liittymi-
sen jälkeen talouspäällikkö töi-
hin Oulun seurakuntayhtymään.

– Jo silloin virasto hiljentyi. 
Ylikiimingistä ei ole saanut yh-
distymisen jälkeen virkatodis-

tuksia, eikä meillä ole voinut teh-
dä esimerkiksi sukuselvityksiä.

Ylikiimingin seurakuntapiirin 
jäsen Tiina Ukonmaanaho on ol-
lut tekemässä päätöstä uusista au-
kioloajoista. Ukonmaanaho luon-
nehtii ratkaisua rajuntuntuisek-
si, jos seurakuntatalon ovessa on 
enää vain puhelinnumero, josta 
työntekijän voi tavoittaa.

– Tiedän, että virastossa käy 
vähän väkeä, mutta silti päivys-
tysajoista luopuminen ei tunnu 
yksinkertaiselta ratkaisulta. Niin, 
se vain tuntuu pahalta.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Pitääkö Ylikiimingin seura-
kuntapiirin ratkaisua viras-
topäivystyksen lopettami-

sesta lukea kauhistuneena niissä 
seurakunnissa, joista tulee toden-
näköisesti osa Oulun seurakun-
tayhtymää suurkuntaliitoksen 
yhteydessä vuonna 2013? Hiljene-
vätkö tulevaisuudessa myös Hau-
kiputaan, Oulunsalon, Kiimingin 
ja Yli-Iin kirkkoherranvirastot?

– Jokaisen seurakunnan ta-
rina on omansa. Meidän ratkai-
summe ei ole mikään malli siitä, 
mitä muille virastoille tapahtuu. 
Ylikiimingin historiaa on se, että 
meillä ei ole ollut virastossa esi-
merkiksi kanslistia yli 20 vuo-
teen, vt. piirikappalainen Olavi 
Isokoski selvittää.

Reilun vuoden päästä käyt-
töön tulevassa Kirjuri-järjes-
telmässä seurakuntien jäsenten 
kaikki tiedot ovat yhdessä yhtei-
sessä tietokannassa. Se tarkoittaa, 
että ihmisten palveleminen ei ole 
sidottu hänen kotiseurakuntan-
sa virastoon. Valtiovarainminis-
teriö on ollut kiinnostunut seu-
rakuntien valmiudesta käyttää 
sähköistä asiointitiliä. 

– Periaatteessa kaikki tällaiset 
muutokset kirkossa – se että yhä 
useampi palvelu voidaan hoitaa 
internetissä tai puhelimella – tar-
koittaa, että kirkkoherranviras-
toja on tulevaisuudessa mahdol-
lista vähentää ja niiden aukiolo-
aikoja supistaa, Oulun seurakun-
tayhtymän keskusrekisterin joh-

taja Veijo Koivula sanoo.
– Kirkkoherranvirastojen mää-

rä on paljolti kiinni seurakunnan 
päättäjien asenteesta, siitä, halu-
taanko virastoista pitää kiinni. Ja 
mitä virastoilla tarkoitetaan tu-
levaisuudessa? Periaatteessa oli-
si mahdollista, että esimerkiksi 
virkatodistuksen saisi tulevai-
suudessa yhdestä valtakunnalli-
sesta puhelinnumerosta. Tähän 
kirkossa tuskin mennään, mutta 
jonkinlainen alueellinen yhtei-
nen palvelunumero saattaisi olla 
mahdollinen. 

– Lakisääteiset tehtävät tulee 
hoitaa seurakunnassa asianmu-
kaisesti. Aina on huolehdittava 
myös henkilökohtaisen asioinnin 
mahdollisuudesta, Koivula toteaa.

Piirikappalainen Olavi Isokoski muistuttaa ylikiiminkiläisiä, ettei seurakunnan virastoon kannata lähteä, jos tapaamisesta ei ole sovittu etukäteen.

Diakoniatyöntekijä Kati Riipinen (vas.) ja nuorisotyöntekijä Tuija Pelto-Aho lupaavat 
aukaista ovet tulijoille mikäli vain sattuvat olemaan virastossa paikalla. 

Ylikiiminki ei ole esimerkki 
liitosseurakunnille
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Palautetta
Pekka Helinin viime numeroon kirjoittama matkarepor-
taasi rajan taakse jääneestä Valamosta sai paljon palautetta.

• Ilahduin mielenkiintoisesta aiheesta, mutta suorastaan järky-
tyin, kuinka pilkalliseen ja kielteiseen sävyyn se oli kirjoitet-
tu. Jutussa näytti olevan kirjoittajan mielestä tärkein ja mielen-
kiintoisin asia hänen omat vessakäyntinsä, meitä lukijoita se 
asia ei varmasti kiinnosta. Tästäkin matkasta olisi voinut kir-
joittaa mielenkiintoisen ja asiallisen kuvauksen jota lukijoiden 
olisi ollut mukava lukea ja samalla kokea sitä pyhyyttä ja rau-
haa, mitä luostarissa on. Toivottavasti lehdessä vähän panos-
tetaan kirjoitusten sisältöön. 

• Olipa asenteellinen ja ennakkoluuloinen toimittaja tehnyt 
matkakertomuksen Valamosta. Ei kannattaisi lähteä matkal-
le, jos odottaa samantapaisia oloja kuin kotona. Venäjän kar-
hulla vertailu ja rajatyöntekijöiden arvostelu ihmetytti. On-
kohan kirjoittaja käynyt idässä ennenkin? Itse en ole koskaan 
neljänkymmenen vuoden aikana kokenut rajaa ylittäessäni, et-
tä minulta yritettäisiin ottaa luulot pois. Jutellakin on voinut 
monesti. Eiköhän tässäkin tapahtumassa ole kaksi osapuolta.

• Uskomatonta, mitä soopaa seurakuntalehti voi julkaista. Ko. 
artikkeli ei todellakaan vastaa lehden nimen imagoa, vaan 
päinvastoin lietsoo ennakkoluuloja ja ennestäänkin sitkei-
tä halveksunnan asenteita toisenlaista uskonelämää ja toisen 
maan elämäntapaa kohtaan. 

Tekopyhästi kirjoittaja toteaa, että yrittää välttää ylimieli-
syyttä. Törkeästi hän kuitenkin sivuuttaa luostarin ikonit vä-
hättelevällä kommentilla "onhan noita nähty"! Jopa kirkkolau-
lu on arvotonta, kun ei sitä ymmärrä. Uskomattomin on kui-
tenkin munkkeja koskeva lausunto: sairaita raukkoja. Jos ette 
löydä sivistyneitä kirjoittajia, jättäkää tällaiset helinit julkai-
sunne ulkopuolelle.

• Miksi kirjoittajan piti mennä Herran huoneeseen herjaamaan 
kaikkea pyhää? Häneltä näyttää puuttuvan täysin sydämen si-
vistys. Hän näyttää olevan nk. käymäläasioiden asiantuntija, 
mutta kirjoittakoon vaan niistä, mutta jättäköön rauhaan Py-
hän Valamon. Siitä hänellä tuntuu olevan yksinomaan nega-
tiivinen käsitys, jota hän levittelee suorasukaisesti ja härskisti. 

Olen käynyt monia kymmeniä kertoja luterilaisissa kirkois-
sa, mutta ymmärrän yhteisen ristinuskomme samaksi, vaikka 
meillä on joitakin opillisia eroavuuksia. En ole koskaan tullut 
arvostelemaan toisen erilaista uskoa tai kirkkosalia, vaan olen 
ekumeenisessa hengessä mukana muun muassa virrenveisuus-
sa ja aamuhartauksien kuuntelemisessa. Suosittelen tällaista 
asennetta myös kirjoittajalle.

Toimitus vastaa:
Kiitos palautteesta, jota olen saanut kukkuramitoin. Vaikka se 
onkin kielteistä, myönteistä on se, että juttuni on tehnyt luki-
joihin vaikutuksen.

Raskain kritiikki on koskenut käsitystäni selibaatista. Olen 
yhä sitä mieltä, että selibaattivaatimus on ihmisluonnon vas-
taista ja vääryys munkkeja ja noviiseja kohtaan. 

On totta, että selibaatti on monien hyväksymä ja arvosta-
ma vanha luostarielämän muoto. Siitä huolimatta minulla on 
oikeus ilmaista mielipiteeni oli kyseessä sisarkirkko tai ei. Sa-
nanvapauteen kuuluu oikeus esittää kannanottoja, jotka saat-
tavat kauhistuttaa ja jopa järkyttää ihmisiä.

En ole pilkannut Valamoa ja ikoneita. Olen vain sanonut, 
että ne eivät tee minuun vaikutusta.

PEKKA HELIN

Saimme myös yleistä palautetta lehdestä:

• Kiitos seurakuntalehdestä! Luen sen artikkelit kannesta kan-
teen. Uutta raikkautta, ajatusten avaruutta ja samalla syvyyttä 
saa toivottavasti lukea jatkossakin!

Kiitos tabujen 
rikkomisesta
Kiitos, Pekka Helin provo-
soivasta kirjoituksestasi Hy-
vä maku on pikkuporvaris-
ton keksintö 9.9. ilmestynees-
sä RT:ssä. 

Olen lukenut kristillisiä 
lehtiä niin kauan kuin minul-
la on ollut lukutaito eli noin 75 
vuotta. Muistan, että noiden 
lehtien linja noudatteli hyvin 
pitkään Helinin inhoamaan 
'hyvää makua'. Vain Maila 
Talvion ja Hilja Haahden kal-
taisten kirjoittajien tekstit ylit-
tivät silloin kristillisten lehtien 
julkaisukynnyksen. 

Niin muuttuu maailma ja 
me sen mukana. Näin pitää-
kin olla. Joskus vain on vaikea 
ymmärtää, että sellainen kir-
joittelu, mikä ennen oli sopi-
matonta, suorastaan synnik-
si luokiteltavaa, onkin nyt so-
pivaa.

Helinin esimerkit liittyvät 
seksiin. Se, jos mikä oli tabu 
kristillisissä lehdissä julkais-
tavaksi. Eikä seksistä muu-
tenkaan puhuttu kristillisis-
sä kodeissa. Kun sitten jo pie-
nestä pitäen soperteli muiden 
mukana uskontunnustusta: 
- - "sikisi Pyhästä Hengestä", 
syntyi voimakas kontrasti syn-

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: Posti-
palstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.
fi) tai postitse (PL 102, 90101 
OULU). Yhteystiedot on 
liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus ly-
hentää ja otsikoida tekstejä.

nittömän sikiämisen ja luon-
nollisen sukupuoliaktin välil-
le. Ei ihme, jos joku Sillanpään 
Nuorena nukkunut aittakoh-
tauksineen sai ”hyvän maun” 
mukaan kasvatetun murros-
ikäisen tytön ymmälle.

Pekka Helin vapauttaa mei-
dät tabuista. Odotankin, mil-
loin hän julistaa, että Neitsyt 
Marian raskaus oli vain jon-
kun pedofiilin aikaansaama. 
Kertoohan perimätieto, et-
tä Maria oli vasta 13-vuotias, 
kun hänet Luukkaan mukaan 
”oli kihlattu (huomaa: pas-
siivimuoto!) Joosef-nimisel-
le miehelle Daavidin suvusta”. 
Joosef taas perimätiedon mu-
kaan oli tuolloin jo yli 80-vuo-
tias. Perimätieto kertoo myös, 
että Marian kasvatus tapahtui 
temppelissä. Oliko asialla ollut 
itse ylipappi?

VIENO MYLLYLÄ
Haukipudas

Raukat ja 
sairaat?
Rauhan Tervehdyksen 16.9. 
ilmestyneessä numerossa oli 
Pekka Helinin matkakerto-
mus Tuiran seurakunnan jär-
jestämältä Vanhan Valamon 
retkeltä. Kirjoitus sisältää koh-

tia, jotka ovat hyvien tapojen 
ja hyvän journalistiikan vas-
taisia.

Helin nimittää munkkeja ja 
noviiseja raukoiksi ja heidän 
valitsemaansa selibaattia sai-
raudeksi. Tällaiset väittämät 
ovat ylimielisiä, loukkaavia ja 
omiin ennakkoluuloihin pe-
rustuvia. Seurakuntalehdessä 
ei tulisi esittää sisarkirkoista ja 
niiden kristityistä näin alhai-
sia lausumia.

Luostarielämä on yksi kris-
tikunnassa vallinnut (hurska-
us)elämän muoto. Vanhim-
mat kristilliset luostarit ovat 
lähes yhtä vanhoja kuin kris-
tinusko. Tänäkin päivänä eri 
puolilla maailmaa asuvat ja eri 
kirkkoihin kuuluvat kristityt 
valitsevat tämän elämänmuo-
don. Munkin tai nunnan vii-
tan kantaminen ei ole erityi-
sen suosittua, mutta joukossa 
on myös useita nuoria miehiä 
ja naisia. 

Luterilaisesta näkökulmas-
ta se ei ole parempi eikä huo-
nompi elämänvalinta kuin 
esimerkiksi kilvoittelu omas-
sa perheessä tai vaikkapa am-
matillisessa kutsumuksessa. 
Luterilaisiakin luostareita on 
lukuisia, esimerkiksi naapu-
rimaassamme Ruotsissa niitä 
lienee ainakin kymmenkunta.

Raamatusta avautuu näkö-
aloja ja perusteluita elämäl-
le avioliitossa, mutta siellä on 
myös selkeänä vaihtoehtona 
tarjottu selibaatissa eläminen. 
Juuri tämän takia on käsittä-
mätöntä, että seurakuntaleh-
den toimittaja nimeää munkit 
raukoiksi ja selibaatissa elämi-
sen sairaaksi. 

Myös pyhyys on asia, jon-
ka me kristittyinä koemme 
eri tavoin. Monelle meistä 
ikonit ovat ikkunoita pyhyy-
teen. Prameus ei välttämät-
tä edesauta pyhyyden koke-
musta, mutta tuskin sitä teke-
vät myöskään meidän lukui-
sat kuvattomat betonibunk-
kerikirkot.

VEIJO KOIVULA 
Oulu

P
ek

ka
 H

el
in

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä 
saapunutta, lehteä koskevaa palautetta. Palautetta voi 
jättää osoitteessa www.rauhantervehdys.fi.
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Saksan evankelisella kirkol-
la on ongelma: yhä useam-
mat seurakunnan jäsenet 
kuolevat, muuttavat pois 

tai eroavat kirkosta. 
Kirkon jäsenmäärä on ollut 

laskussa jo vuosia. Vuonna 2004 
Berlin-Brandenburg-schlesische-
Oberlausitzin evankeliseen kirk-
koon kuului 1,3 miljoonaa jäsen-
tä. Tänä päivänä jäseniä on enää 
1,1 miljoonaa. Vaikka väki vä-
henee, kirkkorakennusten luku-
määrä pysyy vakiona: evankeli-
sella kirkolla on lähes 2 000 kirk-
koa, joista reilu 200 Berliinissä. 

Kirkon on vaalittava raken-
nuksia, sillä useimmat niis-
tä ovat suojeltuja. Kutistuval-
la kirkollisverotuotolla saadaan 
monin paikoin hädin tuskin 
katettua juoksevat kulut, vält-
tämättömistä korjauksista on 
turha puhuakaan.

Kirkon piirissä on ensimmäi-
sen kerran ruvettu puhumaan 
kirkkojen mahdollisesta purka-
misesta. Purkamiseen saatetaan 
päätyä, sillä seurakuntalaiset pel-
käävät, etteivät voi rakennuksen 
myymisen jälkeen enää kontrol-
loida sen käyttöä.

Ensisijaisesti kirkot pyritään 
kuitenkin vuokraamaan muil-
le kristillisille suuntauksille. Ra-
kennuksen purkaminen on aina 
viimeinen keino. 

Berliinissä kirkoilla on ollut 
monenlaisia kohtaloita: Yksi ka-
tolinen kirkko myytiin syyria-
lais-ortodoksiselle seurakunnal-
le, kaksi purettiin supermarke-
tin tieltä, yksi evankelinen kirk-
ko on vuokrattu lasten ja nuorten 
museoksi ja kahteen vapaakirkon 
rakennukseen on muuttanut is-
lamilainen moskeija- ja kulttuu-
rikeskus.

Maata  kiertelemässä

Kirkot vailla käyttöä Ruotsidemokraatit 
palauttaisivat 
valtionkirkon
Ruotsin parlamenttivaaleissa 
menestynyt oikeistopopulis-
tinen ruotsidemokraatit halu-
aa palauttaa maahan valtiokir-
kon. Puolueen mukaan viisi-
sataavuotinen valtiokirkko ei 
saisi olla vain yksi kirkkokun-
ta muiden rinnalla.

Erityisen huolissaan puo-
lue on muiden uskontojen, 
kuten islamin, vahvistuvasta 
asemasta. Ruotsin kirkko me-
netti asemansa valtiokirkkona 
vuonna 2000.

Ruotsidemokraattien suo-
sion nousu alkoi vuoden 2001 
kirkkovaaleista, joissa puolue 
sai edustajansa kirkolliskoko-
ukseen. Sittemmin kannatus 
on kasvanut, ja vuoden 2009 
kirkkovaalien hyvä tulos pe-
tasi menestystä parlamentti-
vaaleissa.

Kirkolliskokouksessa ruot-
sidemokraatit ovat vetäneet 
vanhoillista linjaa ja vastusta-
neet muun muassa kirkon pa-
kolaispolitiikkaa sekä samaa 
sukupuolta olevien vihkioi-
keutta.

Puolueen puheenjohtajan 
Jimmy Åkessonin mukaan 
kirkolla on tänä päivänä eri-
tyisesti kulttuuria säilyttä-
vä arvo ja tehtävä yhteiskun-
nassa.

Toisin kuin Suomessa kir-
kolliskokous valitaan Ruotsis-
sa suoralla kansanvaalilla.

Seurakuntien 
rahankeräykset 
vaarassa 
Poliisihallinnon laatima luon-
nos rahankeräyslain sovellus-
ohjeiksi on kirkon ja seura-
kuntien kannalta tiukka. Seu-
rakuntien järjestämä suora ke-
räystoiminta on vaarassa. Vain 
kolehdit ja työalojen myyjäiset 
olisivat luvallisia.

Poliisihallinnon laatiman 
rahankeräyslain sovellusohje-
luonnoksen mukaan kirkko ja 
seurakunnat eivät yhteisöinä 
voi saada rahankeräyslupaa, 
koska ne ovat veronsaajia. Sa-
maan ryhmään kuuluvat myös 
valtio, kunnat ja ortodoksinen 
kirkkokunta.

Sovellusohjeen luonnos ra-
jaisi nyt kirkon, seurakuntayh-
tymien ja seurakuntien diako-
nian ja lähetystyön avustustoi-
mintaan suunnatut keräykset 
rahankeräyslain ulkopuolelle. 
Myös Kirkon diakoniarahas-
ton keräyslupa on ohjeluon-
noksen mukaan tulkinnanva-
rainen.

Muutos 
mediakirkoksi
Seurakuntia on yhdistynyt Sak-
sassakin. Esimerkiksi vuonna 
2007 liittyivät berliiniläiset St. 
Paulin, Stephanuksen ja Mar-
tin-Luther Pankow-Westin seu-
rakunnat yhteen muodostaen 
Kirchengemeinde an der Panke 
(suomeksi Seurakunta Panke-jo-
en varrella) -seurakunnan.

Seurakuntaliitos herätti miet-
timään, tarvitseeko seurakunta 
kahta suurta suojeltua kirkkora-
kennusta.

– Meillä on 7 000 seurakun-
nan jäsentä, kaksi kirkkoa ja yksi 
seurakuntatalo. Lisäksi on mui-
ta rakennuksia, jotka on raken-
nettu edellisellä vuosisadalla. 
Siihen aikaan seurakunnassa oli 
vielä 70 000 jäsentä, kertoo pas-
tori Michael Glatter Tagesspie-
gel-lehdessä.

Hänen mukaansa seurakunta 
menee konkurssiin, mikäli se pi-
tää kaikki rakennuksensa. Toinen 
seurakunnan kirkoista on vuok-
rattu eteenpäin kristilliselle sää-
tiölle. Lokakuun alusta alkaen 
Stephanuksen kirkosta löytävät 
kotinsa videotaiteilijat ja muusi-
kot. Kirkko muuttuu ”mediakir-
koksi”. 

Sopimuksen myötä kirkossa 
pidettävät konsertit, keskustelu-
tilaisuudet ja luennot ovat myös 
internetitse nautittavissa. Myös 
kansainväliset taiteilijat pääse-
vät kirkkoon. Tarkoitus on, et-
tä he työskentelevät neljä viikkoa 
kirkossa ja antavat yleisön seura-
ta työskentelyään.

SATU LAPINLAMPI
Lähteenä on käytetty berliiniläisen 
Tagesspiegel-lehden artikkelia Gott 
ohne Haus. 

Oulun seurakuntayhtymän 
johtavat luottamus-
henkilöt eivät ole 
ehdolla tulevissa 
seurakuntavaaleissa. 
Yksi syistä pois 
jäämiselle on se, että 
päätösvallan ei koeta 
olevan seurakuntalaisten 
valitsemilla 
luottamushenkilöillä.

– Kaikkien päätöksenteon osa-
puolien tulisi muistaa se, että 
luottamushenkilöillä on oikeus 
puhua ja tehdä aloitteita tulemat-
ta tyrmätyiksi, toteaa Oulun yh-
teisen kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Pertti Haipola, yksi 
luottamushenkilöuraansa päät-
tävistä. 

Haipolan lisäksi ehdolle eivät 
asetu myöskään yhteisen kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Pekka 
Lahdenperä ja varapuheenjohta-
ja Riitta-Liisa Luukkonen. 

Marraskuussa pidettävien seu-
rakuntavaalien ehdokaslistat jul-
kaistiin viime viikolla. Tuolloin 
Kaleva uutisoi ensimmäisenä 
Oulun luottamushenkilötroikan 
jättäytymisestä pois vaaleista. 

Seurakuntayhtymän ylimmis-
tä luottamuselimistä ainoastaan 

Turhautuneet päättäjät vetäytyivät
yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajuus ei ole luottamus-
henkilöllä, vaan viranhaltijalla. 
Tällä hetkellä puheenjohtajana 
toimii tuomiorovasti Matti Pik-
karainen.

– Tämä ei ole yhteinen protes-
ti, vaan meistä jokainen on teh-
nyt itse oman päätöksensä, tote-
aa Rauhan Tervehdyksen tavoit-
tama Pekka Lahdenperä. 

Seurakuntamalli 
jakoi rivit
Haipola, Lahdenperä ja Luukko-
nen eivät halua ruotia tarkemmin 
syitä poisjättäytymiseen, mutta 
kaikki myönsivät, että viimeiset 
pari vuotta ovat olleet vaikeita. 

Oulun seudun kuntaliitok-
set ja niistä seuraavat muutokset 
seurakuntakenttään ovat puhu-
tuttaneet paljon päätöksenteki-
jöitä ja seurakuntalaisia. 

Eniten julkisuutta on saanut 
selvitystyö, jossa pyrittiin selvit-
tämään kasvavalle Oululle par-
haiten sopiva seurakuntamalli. 
Selvitystyön jälkeen päättävissä 
elimissä on ollut paljon sekä yh-
den ison seurakunnan että nykyi-
sestään laajenevan seurakuntayh-
tymän kannattajia. 

Korkein valta kuuluu 
luottamushenkilöille
Lahdenperä muistuttaa, että pu-
heenjohtajapaikat eivät ole kun-
niavirkoja, vaan luottamushen-
kilöt edustavat seurakuntalaisia.

– Tarvitaan asiantuntemusta 
ja tiettyä lujuutta. Johtavat luot-
tamushenkilöpaikat eivät ole om-
peluseurakristityille.

Lahdenperän mukaan esi-

merkiksi Oulun yhteisessä kirk-
koneuvostossa on edustettuna 
hyvin eri alojen asiantuntijuut-
ta, mutta neuvosto ei välttämät-
tä ole ottanut sitä roolia, joka sil-
le kuuluu.

– Kirkkolain mukaan yhty-
män hallintoa johtaa yhteinen 
kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvos-
tossa on mukana vain yksi kirk-
koherra, muut jäsenet ovat luot-
tamushenkilöitä. 

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja Matti Pikkarainen ei 
jaa näkemystä, että kirkkoneu-
voston jäsenet eivät voisi käyttää 
heille kuuluvaa valtaa.

– Kyllä luottamusmiehillä on 
valtaa juuri niin paljon kuin laki 
heille sallii, hän toteaa. 

Lahdenperän mukaan pää-
töksenteko on kuitenkin yhä lii-
an kirkkoherravetoista. 

– Demokraattinen päätöksen-
tekomalli ei ole juurtunut tänne 
pohjoiseen. On kuitenkin muis-

tettava, että kyse on yhteisistä 
asioista, joista ei voi päättää vain 
muutama henkilö. 

Pikkarainen puolestaan pai-
nottaa roolien erilaisuutta.

 – Me virkamiehet käytämme 
valtaa asioiden valmistelussa ja 
toteutuksessa. Luottamushenki-
löiden rooli on päättää. Tätä ha-
luamme kunnioittaa.

Sekä Haipola, Lahdenperä et-
tä Luukkonen aikovat olla jatkos-
sakin aktiivisia seurakuntalaisia. 

Muissa Rauhan Tervehdyk-
sen muissa tilaajaseurakunnissa 
ei ole tulossa yhtä laajoja johta-
vien luottamushenkilöiden pois-
jääntejä. 

ELSI SALOVAARA

Ensi viikolla esittelemme kaikki-
en tilaajaseurakuntiemme ehdo-
kaslistat ja niiden taustaryhmät.  
Ehdokasluettelot ovat lehdessä 21. 
lokakuuta ja 11. marraskuuta.

Mar i  L ä h te e nmaa
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       Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan

            Yhteistyössä Kirkkopalvelujen opintokeskus  
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hengelliseen kesäkotiin! 
              ������������������������������������

                      La 25.9. Keijo Vikman  

                             opettaa Efesolaiskirjeen sanomaa
 klo14 Jumalan ihmeellinen pelastussuunnitelma (Ef. 1) kahvit 15.30

     16 Armolahjat käyttöön ja aikuiseen kristillisyyteen (Ef. 4)  

   18 Elämä valon lapsena (Ef. 5)                        päivällinen 17.20 

                            Su 26.9. klo 13 Kartanon kirkko, Olavi Rimpiläinen, J. Kaltakari

                                                    15 Kiitosjuhla 

2.-3.10. Varhaisnuorten syysleiri (10-14 v), ilm. Säde Pokka p. 044 0210 112

            Su 3.10. klo 13 Kartanon perhekirkko, toim. Tapio Pokka ja leiriläiset 

Rippikoulu 2011: Leirin aika: 1.-9.7.2011. Hinta 250 €. Kyselyt ja ilmoittautumiset
             30.9. mennessä rippikoulu@kellonkartano.fi tai Säde Pokka p. 044 0210 112. 

• 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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

www.rauhantervehdys.fi

Palveluja tarjotaan

Yhdistykset

Flio Ky
www.fl io.fi 
info@fl io.fi 

puh 040 512 0450

Helpota itseäsi 
arjen askareissa

� Vanhusten- 
 ja lastenhoito
� Kotipalvelut
� Kotisiivoukset

• Su 26.9. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Taisto Vähäaho
• Ti 28.9. klo 19.00 Sana & rukous 
 Matias Posio
• Su 3.10. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Eero Pokela
• Ti 5.10. klo 19.00 Sana & rukous 
 Kaisu Holappa

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 26.9. klo 15.00 Tuiran kirkolla Myllytie 
5 Oulu, su 26.9. klo 18.30 vanha pappila, Pappilantie 28 Oulunsalo.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: Kolmen sukupolven seurat to 23.9. klo 19 
Eeva Siltalan luona Toivoniementie 4 A 16 Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 25.9. klo 17 Mylly-
tullin koulu, kirkkokatu 1, 

donkkis big night lapsille. Kellon-
kartanossa Keijo Vikmanin raamat-
tutunnit klo 14 Jumalan ihmeellinen 
pelastussuunnitelma, klo 16 Armo-
lahjat käyttöön ja aikuiseen kristil-
lisyyteen, klo 18 Eläkää valon lapsi-
na. Su 26.9. klo 15 Heinätorin seu-
rakuntatalo, Mikä on elämämme 
kallein asia? Piirijohtaja Keijo Vik-
man lahdesta, (lastenohjelma). Ti 
28.9. Heinätorin srk-talon tiloissa 
(käynti sisäpihalta), klo 18 Matalan 
kynnyksen ilta, Rukousilta, Martti 
Vainikka. Illat myös 5.10., 12.10. 
ja 19.10. Oulunsalo Su 26.9. klo 10 
kirkon messussa saarnaa Keijo 
Vikman. Kirkkokahvien jälkeen 
katsaus Mordvan työhön ja kuulu-
misiin (Vikman). Tervetuloa!

KOTI KUNTOON
KEVÄÄKSI !
 Ikkunanpesut
ym. siivoukset

koteihin ja yrityksiin.
 

KOTIPALVELU KETTERÄSTÄ
Soita 040 513 3636

www.ohsrk.fi 

Pe 24.9. klo 18 LIFTjr. Pe 24.9. klo 20 LIFT, 
Paul Hudson, Alight. La 25.9. klo 10–14 Semi-
naari ”Ihmeellinen seurakunta”, Paul Hudson. 
La 25.9. klo 18 Israel-ilta. Su 26.9. klo 11 
International Service / Kansainvälinen juma-
lanpalvelus, Mikko Saukkonen, Paul Hudson, 

Internationals. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 26.9. klo 18 Ystävän paikka, 
”Älä pelkää.” Ke–su 29.9.–3.10. RUKOUSVIIKKO. Ke 29.9. klo 19 Sana 
ja rukous, Pasi Markkanen, Mikko Saukkonen, Kvadra. To 30.9. klo 12 Päi-
väpiiri. To 30.9. klo 19 Rukousilta, Mikko Saukkonen, Markku Tossavainen, 
Timo Kurkela. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. KAIKILLE KANSOILLE-
lähetystapahtuma 15.–17.10. Tarkemmin netissä. TERVETULOA!

Su 26.9. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Su 26.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Kannatusryhmän 
ens. kokoontuminen klo 13.00. Ma. 27.9. Kotiliitto naisille klo 13.00 ja 
Veljesliitto klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

JUMALA PARANTAA 
SANAN JA RUKOUKSEN 

ILTA
To 23.9. klo 19.00 

Oulun Tuomiokirkko 
PASTORI 

SEPPO JUNTUNEN 
Puhuu aiheesta ”Löydä itsesi”

Mukana viulisti Maarit Rajamäki 
Tilaisuuden järjestää 

Rukouspalvelu ry ja seurakunta

KOTISEURAT 
Sunnuntaina 26.9. klo 16 
Välitie 16, Haukipudas. 

Arvo ja Marja-Liisa 
Alaperän kotona.

Seurat su 26.9. klo 15. Matti 
Silvola, Markku Järvelä. 
Raamattupiiri ma 27.9. klo 14. 
Luuk. 10:25-41 (HUOM! Uusi 
ajankohta). Tänään Opiskelija 
& NAilta klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 23.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s 
Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: avain menestyk-
sekkääseen elämään. Pe 24.9. klo 18 Varkki-ilta. 

Su 26.9. klo 11 Perhekirkko, Sini Niemelä, Mervi ja Antti Tokola, kuvia kesäleireiltä, 
tarjoilu. Su klo 18 Avoin Raamattupiiri. Ti 28.9. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. 
Ke 29.9. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 30.9. klo 19 Rukousilta, Eero 
Helin, Sirpa Saarela. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

   Lehtimajanjuhla
     Oulun Vapaakirkossa, Kirkkok. 34

Lauantai 2.10.
13-15 Aloitus, ylistystä ja Michael Yaronin opetusta
16-17.30    Kanavat:  Lehtimajanjuhlan selitys (M. Yaron),   

     Heprealainen laulu, Israelilainen tanssi
17.30-18 Kanavat käyttöön – riemua yhdessä
19.30-21    Konsertti, Hillel Tokazier
Sunnuntai 3.10.
9-10      Messiaan paluu, Graham Turner
10-10.30    Rukousta lehtimajassa
11 Jumalanpalvelus, saarna Michael Yaron Israelista
Musiikki:    Hannu Ala & Jaana Yrttiaho 

     Lastenhoito järjestetty lauantaina. 
Ruokailut: La klo 12 (4€) ja 18 (7€), su klo 13 (8€), ilmoitt. ruokailuun 

     29.9. menn.: risto.wotschke@svk.fi tai 050 412 7414 
Tervetuloa juhlimaan!             Vapaa pääsy.

Diak kouluttaa!
Aikuiskoulutus
Hoitotyön koulutusohjelma
•Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, Rovaniemellä
  muuntokoulutuksena
Sosiaalialan koulutusohjelma
•Sosionomi (AMK) -diakoni, Oulu ja Rovaniemi
  (Rovaniemellä muuntokoulutuksena)

Hakuaika on 13.9. - 15.10.2010. Koulutuksiin haetaan
osoitteessa www.amkhaku.fi. Monimuoto-opetus alkaa
tammikuussa 2011 ja järjestetään Oulussa sekä 
Rovaniemellä.

Työyhteisöille räätälöidyt koulutukset
Työyhteisöille räätälöidyt koulutukset toteutetaan 
yhdessä tilaajan kanssa. Lisätietoa koulutuspalve-
luistamme löytyy netistä oulu.diak.fi/palveludiak.

DIAKONIA-

AMMATTIKORKEAKOULU

DIAK POHJOINEN  Uusikatu 46, Oulu 
www.oulu.diak.fi  puh. 020 690 436 
opintotoimisto@diak.fi  

LEIKKAA TALTEEN

TANSSIVAT LAPSIMALLIT

Tuo lapsesi iloiseen tanssivaan mallikouluun. 
Ryhmään pääsee mukaan aina kuukauden 
alussa. Harrastuspohjainen mallikoulu toimii 
Oulussa Aleksi 34. 
Hinta  39€/kk tai kertamaksu 20€.

Kysy lisää 040 5562 155, stailamos@gmail.com 
tai www.stailaa.fi /koulutukset

Huom. mummot ja papat, osta lahjaksi lapsel-
lesi mukavaa ja turvallista harrastustoimintaa!

MYYNTITYÖTÄ! 
Täytä hakemus osoitteessa 

www.liisavanhalaoy.fi 

Paikkoja avoinna
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Maailman kymmenen vaikeinta kysymys-
tä on selvitetty. Ask.com-hakukonesivus-
to, joka tunnetaan myös nimellä Ask Jee-
ves, on julkaissut viime vuosikymmenen 

mahdottomimpien kysymysten top 10 -listan. 
Se perustuu sivustolla vuodesta 2000 alkaen teh-

tyyn reiluun 1,1 miljardiin hakuun.
Koska elämän tarkoituksen etsiminen on vaivan-

nut ihmisiä vuosituhannesta toiseen, listan filoso-
finen ykköskysymys ei liene yllättävä: Mikä on elä-
män tarkoitus? 

Myös toinen kysymys on perin tuttu: Onko Ju-
mala olemassa?

Kolmanneksi mahdottomien kysymysten listal-
la ylsi jo hieman hersyvämpi pohdinta: Onko blon-
deilla hauskempaa?

Kirkon epäillään usein vastaavan sellaisiin kysy-
myksiin, joita kukaan ei ole koskaan esittänytkään. 
Ask.comin listalla olisi nyt tarjolla kysymyksiä, joi-
ta on taatusti kysytty. Yli miljardi kertaa. 

Kirkolla ei liene omaa vastausta blondiaiheeseen, 
mutta kymmenen kärjessä -listan muutamiin mui-
hin kysymyksiin kirkolta saattaisi löytyä sanotta-
vaa. Onhan kirkon ominta aluetta pohtia juuri, ”on-
ko siellä ketään?”, ”mitä on rakkaus?” ja ”mikä on 
onnen salaisuus?”. Myös kaikki nämä kysymykset 
mahtuvat topkymppiin.

Kun minä pohdin mahdottomia kysymyksiä aivan to-
sissani, kollegoistani Ask.comin lista haiskahtaa vä-
hemmän vakavasti otettavalta lukiolaisfilosofialta. 

Minä otan tosikkona kysymykset täydestä ja 
hämmästelen siksi aidosti, miksi luettelosta ei löy-
dy seuraavia, lähes vereslihalle asti piinaavia kysy-
myksiä: Saako paha palkkansa? Onko kuoleman jäl-
keistä elämää? Pitääkö ihmisille tehdä hyvää?

Ja eikö tsunamin jälkeen kysytty loputtomas-
ti, että jos Jumala on kaikkivaltias ja tahtoo hyvää, 
miksi on niin paljon pahaa.

Vaikka Ask.comin kysymykset eivät ole esitetty eri-
tyisesti kirkolle, siltä on totuttu kysymään monia 
asioita. Kirkon kannalta on myös hyvä niin kauan 
kun siltä kysytään jotakin. Ajan henki on kenties 
pelottavasti enemmänkin se, ettei ihmisillä tahdo 
enää olla kysymyksiä kirkolle.

Toisaalta asetelma ”ihmiset kysyvät, kirkonmie-
het vastaavat” taitaa olla vanhanaikainen ja joutaa-
kin tulla hylätyksi.

Ehkä nykypäivää on enemmänkin uskallus ih-
metellä yhdessä. 

Eräs pappi sanoi olevansa etuoikeutettu, kun hän 
saa jopa palkkaa siitä, että voi työssään nähdä, mi-
ten ihmiset ratkovat elämäänsä. Kuulostaa siltä, et-
tä pappi ei ole silloin enää kaikkitietävän vastaa-
jan roolissa vaan pikemminkin kuunteluoppilas elä-
män villissä menossa. 

RIITTA HIRVONEN

Kertakaikkisen 
hyviä kysymyksiä

Sinappia

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Tuomiokirkon Vihkihetket 
pistävät kampoihin 
maistraattivihkimisille. 
Pieni notkahdus 
tilastoissa jo näkyykin.

Jo yli sata hääparia on astel-
lut alttarille Oulun tuomio-
kirkon Vihkihetkissä tänä 
vuonna. 

– Kirkolle määrä ei ole itseisar-
vo, olemme iloisia jokaisesta sol-
mitusta avioliitosta, tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen sanoo.

Viime vuonna Oulun seura-
kunnissa vihittiin yhteensä 651 
paria. Viime vuoden elokuun 
loppuun mennessä Oulun maist-
raatissa oli avioitunut 419 paria 
ja tänä vuonna samana ajankoh-
tana vajaat 50 paria vähemmän. 

Maistraatissa ei haluta arvioi-
da, näkyykö vihkihetkien suo-
sio heidän tilastoissaan. Vuosit-
tain Oulun maistraatissa vihi-
tään hiukan yli 600 paria. Määrä 
on viime vuosina ollut tasaisessa 
kasvussa.

 
Kirkolliset vihkimiset 
vähenemään päin
Viime vuonna Suomessa vain 56 
prosenttia pareista sai kirkolli-
sen vihkimyksen. Vuosituhan-
nen vaihteessa luku oli vielä yli 
70 prosenttia. 

Ensimmäinen avioliitto sol-
mitaan myös aiempaa myö-
hemmin, keskimäärin vähän yli 
30-vuotiaana. Kolmenkympin 
raja ylitettiin kolme vuotta sit-
ten. Parikymmentä vuotta sitten 

Vihkihetkissä jo yli sata 
paria vihille tänä vuonna

keskimääräinen avioitumisikä oli 
25 vuotta.

Naimisiin pääsee suhteellisen 
vaivattomasti myös ilman vihki-
hetkiä. Papin ja kirkon voi varata 
päivystävältä papilta vaikka ruo-
katunnin ajaksi, jos haluaa nai-
misiin 1970-luvun tyyliin.

– Kaikilla ei ole halua tai 
mahdollisuutta järjestää suuria 
juhlia. Haluamme tarjota myös 
heille mahdollisuuden kristilli-
seen avioliittoon. On ilahdutta-
vaa huomata, että Jumalan siuna-
us ja rukous ovat ihmisille tärkei-
tä, ei vain pelkkä seremonia kau-
niissa puitteissa.

 
10.10.2010  
vihitään urakalla
Oulun tuomiokirkossa järjeste-
tään ylimääräinen Vihkihetki 
sunnuntaina 10. lokakuuta kello 
14–17. Normaaliin tapaan Vihki-
hetkiä vietetään myös joka kuu-
kauden viimeinen perjantai kel-
lo 17–20. 

Myös Kiimingin seurakun-
ta järjestää Vihkihetkiä 10. loka-
kuuta. Vihkiajan voi varata kirk-
koherranvirastosta numerosta 

040 5844406. Kirkkoherranvi-
rasto osoitteessa Kirkkotie 6 on 
auki arkisin kello 9–16, ja keski-
viikkoisin kello 11–17.

Ennen vihkimistä on kymme-
nen minuutin mittainen vihki-
keskustelu papin kanssa. Vihki-
misen jälkeen tarjolla on hääkak-
kua ja kahvit tuomiokirkon kryp-
tassa. Todistajia ei tarvita, mut-
ta halutessaan hääpari voi kutsua 
juhlaan omat läheisensä. 

Esteettömyystodistus 
hankittava
Vihkihetkessä parit voivat tulla 
vihittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoittau-
tumista. Esteettömyystodistus on 
kuitenkin hankittava kirkkoher-
ranvirastosta viimeistään viikkoa 
ennen vihkipäivää. 

Oulun seurakunnissa aviolii-
ton esteiden tutkinta tapahtuu 
arkipäivisin kello 9–16 seurakun-
tien keskusrekisterissä, osoittees-
sa Isokatu 9. Lomakkeen voi tu-
lostaa myös osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/esteettomyys-
lomake.

Kirkollinen vihkiminen on-
nistuu, kun vähintään toinen vi-
hittävistä on kirkon jäsen. Toisen 
on kuuluttava joko ev.-lut. kirk-
koon tai johonkin muuhun kris-
tilliseen uskontokuntaan. Kir-
kon jäsenillä on oltava rippikou-
lu käytynä. 

Lisätietoa häistä ja vihki-il-
loista löytyy osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/haat.

TYTTI PÄÄKKÖNEN

w w w.sxc . hu
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Kirkkohallituksen ja Rei-
lun kaupan edistämis-
yhdistyksen 100 Rei-
lun kaupan seurakun-

taa -kampanjan tavoitteena on 
saada kampanjan nimikkota-
voite täytettyä lokakuun vii-
meiseen viikkoon mennessä. 
Tällä hetkellä Suomessa on jo 
83 Reilun kaupan seurakuntaa.

Kaikki ympäristödiplomin 
saaneet seurakunnat ovat saa-
neet Reilun kaupan edistämis-
yhdistyksen ja Kirkkohallituk-
sen yhteisen kirjeen. Kirjeessä 
kehotetaan seurakuntia hake-
maan Reilun kaupan seura-

kunnan arvonimeä. 
– Reilun kaupan seurakun-

ta on levittämässä jäsenilleen 
ja koko paikkakunnalle hyvää 
käytäntöä, kuvaa Kirkkohalli-
tuksen yhteiskuntatyön sihtee-
ri Ilkka Sipiläinen.

Reilun kaupan seurakun-
nan tulee käyttää Reilun kau-
pan periaatteiden mukaan 
tuotettuja tuotteita, kuten kah-
via ja teetä, tiedottaa Reilusta 
kaupasta ja sen merkitykses-
tä seurakuntalaisille sekä huo-
mioida Reilu kauppa toimin-
tasuunnitelmassaan. Seura-
kunnat myös osallistuvat jo-

kasyksyiseen Reilun kaupan 
viikkoon haluamallaan taval-
la. Arvonimeä voi hakea, kun 
seurakunta täyttää vaadittavat 
kriteerit. Lisätietoa hakemi-
sesta on osoitteessa www.rei-
lukauppa.fi/seurakunnat.

Reilun kaupan viikkoa vie-
tetään tänä vuonna 25.–31. lo-
kakuuta. Viikolla kannuste-
taan niin kuluttajia kuin or-
ganisaatioita tekemään pieniä 
muutoksia vaihtamalla tuot-
teet pysyvästi Reilun kaupan 
tuotteisiin. 

RAUHAN TERVEHDYS

Suomen Lähetysseuran Tasaus-

keräys auttaa kehitysmaiden ihmi-

siä kohti parempaa tulevaisuutta.  

Tänä vuonna pääkohteemme ovat 

Mauritania ja Senegal, joissa ilmas- 

tonmuutoksesta johtuva aavikoi-

tuminen vaarantaa ravinnon ja 

puhtaan juomaveden saamisen. 

Sinäkin voit tehdä oman osuutesi 

ja tasata hyvinvointia maailmassa. 

Rakkaudella ei ole rajoja.

Osallistu Tasaus-keräykseen:  
www.tasaus.fi

Rakkaus 
lähimmäiseen 
ei tunne rajoja.

Keräyslupa: Manner-Suomi OKH626A,  
voimassa 2009–2010, myönnetty 3.12.2008, 
Etelä-Suomen lääninhallitus.

Oulun helluntaiseurakun-
nassa pidetään sunnun-
taina 3. lokakuuta syk-
syn ensimmäinen maa-

kunnallinen Kristus-päivään liit-
tyvä tapahtuma. 

Eri seurakuntien nimeämä 
Kristus-päivän työryhmä on va-
linnut päivän aiheeksi Risti – 
asenteet – rukous. 

Aihetta avaavat eri seurakun-
tiin kuuluvat opettajat ja illan ai-
kana kuullaan myös kertomuk-
sia omasta elämästä sekä laule-
taan ylistyslauluja. Tilaisuudet 
alkavat kello 16 ja 18. Välillä on 
kahvitarjoilu. Mukaan ovat  ter-
vetulleita kaikki kirkkokuntara-
joihin ja muihin jaotteluihin kat-
somatta. 

Vastaavia kristittyjen yhteisiä 
rukouspäiviä on pidetty Kastel-
lin kirkossa tammikuusta 2009 
lähtien. 

Martti Hannula, yksi työryh-

män jäsenistä, uskoo että tapah-
tuman aikana esiin nousee  ky-
symyksiä kuten: Millaisin silmin 
näen toisen ihmisen tai maail-
man ympärilläni? Onko minulla 
paljon arvosteltavaa, ja valittami-
sen aihetta, vai näenkö syytä kii-
tokseen. Tunnenko itseni alimit-
taiseksi toisen rinnalla, tai katse-
lenko häntä kuin ylempää? Mil-
lainen on kuvani omasta tai toi-
senlaisesta seurakunnasta? 

Kristus-päiväprosessi alkoi 
Suomessa syksyllä 2008. Tavoit-
teena on, että Jumala rakkaudes-
saan saa elvyttää ja herätellä ru-
koilemaan yksin ja yhdessä. 

Aikaa myöten tulisi jokaisel-
la suomalaisella olla esirukoilija 
ja että rukouksissa muistettaisiin 
niin seurakuntia kuin kuntiakin, 
Hannula kertoo tavoitteista. 

RAUHAN TERVEHDYS

Helluntaiseurakunta 
isännöi Kristus-päivää

100 Reilun kaupan 
seurakunnan tavoite lähellä

Ensi vuoden äitienpäivänä 
jaettavien kunniamerkki-
en saajiksi voi tehdä nyt 
esityksiä. Esitykset on toi-

mitettava Pohjois-Suomen alue-
hallintovirastoon 8. marraskuu-
ta mennessä. Hyvin erilaiset, eri-
laisissa ammateissa, yhteisöissä 
ja elämäntilanteissa elävät äidit 
voivat kaikki olla ansioituneita 
kasvattajia. Myös eri vähemmis-
töryhmien, kuten saamelaisten ja 
romanien halutaan näkyvän eh-
dotuksissa. 

Vain ikä  
rajoittaa
Kunniamerkkien myöntämis-
perusteena ovat "ehdokkaan an-
siot lasten ja nuorten esimerkilli-
senä kasvattajana, perhe-elämän 
ja vanhemmuuden edistäjänä se-
kä laajemminkin yhteisvastuulli-
sena toisista huolehtimisen ja vä-
littämisen turvaajana".

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 
vuotta. Lasten lukumäärä ei kui-
tenkaan ole määräävä peruste 
palkitsemiselle ja myös adoptio-
äitejä ja sijaisäitejä voidaan esit-
tää palkittavaksi. 

Mitaleja jakaville ritarikunnil-
le menevistä esityksistä vähintään 
puolet pohjautuu kuntien, järjes-
töjen tai vastaavien yhteisöjen te-

Ehdota 
äitienpäivämerkin saajaa

kemiin esityksiin. Toinen puo-
li pohjautuu äitien omien lasten 
jättämiin hakemuksiin. Jokai-
sen tällaisen hakemuksen tuke-
na tulee olla vähintään kaksi luo-
tettavaa, toisistaan riippumaton-
ta puoltavaa lausuntoa sellaisilta 
järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, 
jotka tuntevat perheen. . 

Hakemuslomakkeet löytyvät 
osoitteesta www.suomi.fi, koh-
dasta Asiointi ja lomakkeet tie-
dostonimillä kunnial1 ja ruotsik-
si medalj1. 

RAUHAN TERVEHDYS

A r k i s to  /  Ve l i - Pe k ka V i k lu n d 

Kempeleen seurakunnan talous-
johtajaksi on valittu yo-merko-
nomi Anneli Salo. Salo on työs-
kennellyt pitkään Oulunsalon 
seurakunnassa, viimeksi talous-
päällikkönä.

Talousjohtajan tehtäviin kuu-
luu vastata seurakunnan talous- 

Anneli Salosta uusi talousjohtaja
ja kiinteistöhallinnosta ja hau-
taustoimesta. Hän hoitaa myös 
muun muassa palkka-asiamie-
hen tehtävät.

Kempeleen pitkäaikainen ta-
lousjohtaja Seija Konttila jää 
eläkkeelle lokakuun alusta. (RT)
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Poimintoja  
juhlavuoden tapahtumista

Juhlavuoden vietto 

alkaa jo vuoden 2010 

puolella. Joulukuussa 

kirjastossa avataan 

seurakunnasta kertova 

valokuvanäyttely. 

Helmikuussa 

piispa Samuel Salmi 

pitää piispanmessun 

Oulunsalon kirkossa. 

Seurakunnan kunniaksi sävelletään juhlakantaatti. Myös 

juhlakirja julkaistaan helmikuussa.

Maaliskuussa Papinjärven jäällä pidetään pilkkikilpailu. 

Huhtikuussa puolestaan esitetään pääsiäisnäytelmä.

Kesän aikana on tarkoitus paljastaa juhlavuoden kunniaksi 

tilattu taideteos. Pappilassa juhlitaan heinäkuussa. Kesän 

tapahtumiin kuuluu myös kinkerit, jotka pidetään elokuussa 

museossa.

Syksyn tapahtumiin kuuluvat ulkoilutempaus, lähetysnäyttely 

ja nuorten konsertti. Seurakuntaa juhlitaan uudenvuoden 

yömessulla. 

Juhlavuosi päättyy kynttilänpäivänä helmikuussa 2012. Tällöin 

pidetään Oulunsalon kirkon 120-vuotisjuhla. 

Tiedot juhlavuoden tapahtumissa ovat alustavia. 

Oulunsalon juhlakirja 
etenee kertomuksin

Juhlakirjan kokoaja Eija Pelkonen jäi kaipaamaan keskusteluja oulunsalolaisten kanssa.

Tapahtuipa Oulunsalon seu-
rakunnassa vuosikymme-
niä sitten. Suntio keräsi ko-
lehtia ja haaviin tarttui jo-

takin hyvin outoa: kirje. Eikä mi-
kä tahansa kirje, vaan rakkaus-
kirje, jossa vakuutettiin rakkaut-
ta suntiota kohtaan.

Rakastunut nainen pyysi koh-
taamista erään puun alla, mut-
ta suntio ei koskaan mennyt ro-
manttiseen tapaamiseen vaan 
suuttui. Naisen ei kuulemma pi-
tänyt lähettää kirjeitä kolehtihaa-
vissa. Romanssi jäi syntymättä, 
mutta hyvä tarina syntyi.

Tällaisia tarinoita on Eija Pel-
kosen toimittamassa Oulunsalon 
seurakunnan 100-vuotisjuhlajul-
kaisussa. Julkaisu ei ole tavan-
omainen tylsä historiateos vaan 
seurakunnasta kerrotaan ihmis-
ten kertomina pieninä lukuina. 
Historiaosuus kuitataan kirjan 
lopussa kuudella sivulla, onhan 
Oulunsalon seurakunnan histo-
ria jo kirjana.

Eija Pelkonen on oulunsalolai-
nen suurperheen äiti, joka aikai-
semmassa elämässään on työs-
kennellyt toimittajana. Luvas-
sa lienee kepeästi ja nautittavasti 
kirjoitettua ajankuvaa.

Ihania 
keskusteluja
Pelkonen on kiitollinen, että hä-
net valittiin teoksen toimittajaksi. 

– Miten ulkopuolinen olisi 
edes voinut toimittaa teosta? Pel-
konen kysyy. 

Hän tuntee oulunsalolaiset ja 
onnistui pääsemään näitä lähem-
mäksi kuin ulkopuoli-
nen olisi koskaan voi-
nut päästä.

Pelkonen sai käydä 
omien sanojensa mu-
kaan ihania keskuste-
luja haastateltavien-
sa kanssa ja suree sitä, 
että keskustelut ovat 
ohitse. Varsinaisia henkilöhaas-
tatteluja on kirjassa kymmen-
kunta. Kaikkien kanssa keskus-
teltiin uskosta. Aiheina olivat mi-
hin ihminen uskoo, miksi kuuluu 
kirkkoon ja mikä on uskon ydin.

Muuankin mies avautui niin, 
että tokaisi Pelkosen nähdessään: 
voi Eija minkä teit.

Pelkonen toivoo, että te-
os myös avaa kirkon arvon niil-
le, jotka eivät halua maksaa kir-
kollisveroa. Kirkko on Pelkosen 
mielestä kansallisaarre, joka pal-
velee yhteiskuntaa lukemattomin 
tavoin.

Kirkkoherran
muistelot
Kirjan helmi on Oulunsalon pit-
käaikaisen kirkkoherran Pek-
ka Kinnusen osuus. Kinnunen 
oli kirkkoherrana kolme vuosi-
kymmentä ja eläköityi 2000-lu-

vun alussa.
Pekka Kinnusen kautta pääs-

tiin hyvin varhaisiin tapahtu-
miin, kuten Varjakan hukku-
misonnettomuuteen. Muuten 

kertomukset ulottu-
vat noin 30–40 vuoden 
päähän. 

Eija Pelkosta puhut-
televat Kinnusen sanat 
”olen kirjoittanut ih-
misistä, joita olen ta-
vannut, ihmistä joiden 
elämät ovat minua kos-

kettaneet ja ihmisistä, joilta olen 
jotakin oppinut."

Kirkkoherra kirjoittaakin 
vanhuksista, lapsista ja vammai-
sista.

Lasten päät kuin 
kukkapurkkeja
Yksi kirjan hauskimmasta ta-
pauksista on Tellervo Ruhka-
lan kirjoittama muisto joulukir-
kosta. Jumalanpalvelus oli alka-
maisillaan, mutta viivästyi. Pian 
kirkkoherra saapui kirkkosaliin 
etsimään soittotaitoista henkilöä 
ja löysikin erään opettajan. 

Kanttoria lähdettiin hake-
maan kuplavolkkarilla. Kun saa-
vuttiin kanttorilan pihalle, huo-
mattiin talon olevan pimeänä.

Hakija soitti ovikelloa, ja lo-
pulta kanttorin vaimon saapues-
sa yövaatteissa ovelle sanoi:

– Nyt on jouluaamu eikä kir-

kossa ole kanttoria. 
Valot syttyivät ikkunoihin. 
–Lasten päitä alkoi nousta ik-

kunoihin. Ne olivat kuin kukka-
purkkeja, Pelkonen nauraa. 

Pelkosen kirja menee painoon 
syyskuussa ja se julkaistaan hel-
mikuussa.

PEKKA HELIN

E l s i  S a l ovaa ra

Voi Eija 
minkä 
teit.
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Walkers kulkee matkassa
Mikä paikka?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen uusi, vuorovaikutteinen ku-
va-arvoituspalsta. Julkaisemme joka lehdessä yhden seurakun-
tien rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävä-
näsi on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantai-
na 27.9. sähköpostilla osoitteeseen arvaa@rauhantervehdys.fi. 
Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, lii-
tä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan 
seuraavassa Rauhan Tervehdyksen  numerossa. 
Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastan-
neiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksen puuristi. Kaikissa vasta-
uksissa ristin uskottiin sijaitsevan Hailuodos-
sa, joten palkinto jää jakamatta. 

ARVAA!

Mikä on tämä hiihtomajanakin toiminut hirsirakennus?

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys 26.9. klo 9.55–12.00. 
Klo 10 messu Oulujoen kir-
kosta. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Mirjami Dutton 
ja kanttorina on Ilkka Järviö. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Marja Kuk-
konen puhuu Luojasta ja Ju-
malasta. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelman aiheena 
on Oulun seurakuntien Tier-
nakoulu, joka sai suuren suo-
sion viime syksynä. Siksi Tier-
nakoulu jatkuu tänä syksynä 
ja mukaan voi ilmoittautua 
7.10. asti. Heli Lomu haastat-
telee Tiernakoulun toimin-
nanohjaajaa Henna-Maria 
Harjua.
Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta 
www.toivonpaiva.fi
Ke 29.9. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Kirkkovaltuutetu Ju-
hani Julin kertoo, kuinka oli 
20 vuotta vapaamuurarina, ja 
mikä sai hänet eroamaan ky-
seisestä järjestöstä.
To 30.9. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta, eli millainen on 
unelmieni kirkko. Oululai-
nen nuori Mia Pussinen nau-
laa omat teesinsä.

Radio Pooki 88,0 MHz, kaa-
peliverkossa 89,5 MHz
Su 19.9. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Marja 

Kukkonen puhuu Luojasta ja 
Jumalasta.
Su 26.9. klo 10 radiojumalan-
palvelus Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 26.9. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Anna-Mari
Heikkinen. Musiikista vas-
taavat kanttori Raimo Paaso 
ja Tuiran kamarikuoro.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 26.9. klo 10 messu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarnaa Pentti Kortes-
luoma, avustaa Pekka Rehu-
mäki, kanttorina Eija Savo-
lainen. 60-vuotiaiden kutsu-
jumalanpalvelus.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Oululaiselle Eila Loukko-
lalle vapaaehtoistyö on 
elämään sisältöä tuova 
harrastus, joka tempaisi 

hänet mukaansa neljännesvuosi-
sata sitten. 

Hänelle tärkeitä vapaaehtois-
työn kohteita ovat vanhukset ja 
nuoret. 

– Aloitin vapaaehtoistyön ai-
koinaan vanhusten parissa. Seu-
rattuani sitä läheltä huomasin 
monia asioita ja puutteita van-
hustenhoidossa. Kokemukseni 
sai minut liikkeelle ja lähtemään 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. 

Loukkola ilmoittautui Ou-
lun seurakuntien järjestämään 
vapaaehtoistyön koulutukseen. 
Hän muistelee, että koulutuksen 
jälkeen oli helpompi aloittaa va-
paaehtoisena toimiminen. 

– Tiesin mihin olin sitoutu-
massa ja mitä vapaaehtoiselta 
odotetaan.

Kutsumus 
kävi nuorisotyöhön
Walkers-toiminta rantautui Ou-
luun 14 vuotta sitten. Eila Louk-
kola päätti tarttua uuteen haas-
teeseen ja vastata lehti-ilmoituk-
seen, jossa haettiin vapaaehtoisia 
aikuisia nuorisokahvilaan.

– Oma poikani oli murrosiäs-
sä ja nuorisotyö alkoi kiinnostaa 
minua. Tunsin sympatiaa niitä 
nuoria kohtaan, joilla oli vaike-
uksia elämänhallinnassa ja jotka 
turvautuivat alkoholiin.

– Vietin perjantai-iltoja nuor-
ten parissa Walkers-kahvilassa. 
Nuoret tulivat tutuksi ja ymmär-
sivät meidän olevan heitä varten.

Nuoret ovat herkkiä antamaan 
palautetta – niin myönteistä kuin 
kielteistäkin. He esittävät mielel-
lään omia toivomuksiaan ja ovat 
rakentamassa toimivaa vuorovai-
kutusta.

– Tunnen onnistumisen rie-
mua, kun nuoret tulevat juttele-

Kahvia & sympatiaa
maan ja avautuvat vaikeissakin 
asioissa, Loukkola kertoo.

Toisinaan tulee myös epäon-
nistumisen tunteita. 

Eila Loukkola kokee epäon-
nistuneensa tilanteissa, joissa on 
tuntunut, ettei oma auttamisky-
ky riitä. 

– Riittämättömyys iskee, kun 
nuorella menee erittäin heikos-
ti esimerkiksi seurusteluasioissa, 
ei ole opiskelupaikkaa, tai nuori 
kantaa huolta omista vanhem-
mistaan. Voimme vain olla läs-
nä, kuunnella, jutella ja tarvitta-
essa ohjata heitä.

Vapaaehtoinen toimii taval-
lisen ihmisen tiedoin ja taidoin, 
mutta hyvin järjestettyyn vapaa-
ehtoistoimintaan kuuluvat sel-
keästi kuvatut tehtävät, perehdy-
tys ja ohjaus sekä ammattilaisten 
taustatuki. Walkersissa taustatu-
esta vastaa Aseman Lapset ry.

Uutta elämää 
Rotuaarilla
Walkersin kahvilatoiminta päät-
tyi Oulussa vuonna 2001. Wal-
kersin vapaaehtoiset kuitenkin 
jatkoivat toimintaa kävellen per-
jantaisin pitkin keskustan katuja 

nuoria kohdaten, Eila Loukkola 
muiden mukana.

Samalla hän otti vastuulleen 
yhdistyksen sihteerin tehtävät.  

Walkers-toiminta on saanut 
uuden kohtaamispaikan Rotuaa-
rille. Se avataan viikonloppuna.

Walkersin ja sen yhteistyöta-
hojen tavoitteena on lisätä turval-
lisuutta nuorten elämässä. Kes-
kustelun ja kohtaamisten lisäk-
si nuorille annetaan myös mah-
dollisuus valokuvata omaa ympä-
ristöään. Kun valokuvausprojek-
tit päättyvät, järjestetään nuorten 
ottamista kuvista näyttely.

MERI-TUULI LANTERI

Eija Loukkolalle toisten auttaminen on itsestäänselvyys.

• Walkers on valtakunnallista ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön 

keskittyvää vapaaehtoistoimintaa. Sitä järjestää ja ylläpitää poliitti-

sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Aseman Lapset ry. 

• Suomen ensimmäinen Walkers-kahvila aloitti Helsingissä vuonna 

1994. Vuosien saatossa toiminta on laajentunut eri puolille Suomea, 

ja vapaaehtoisia on noin 500. 

• Oulussa uusi kohtaamispaikka sijaitsee Rotuaarilla autokoulu Mo-

vian tiloissa. Syksyn ohjelmaan kuuluu kaksi nuorten valokuvauspro-

jektia, lisäksi nuorten ajanviettotapoja kartoitetaan hengailukult-

tuuri-tutkimuksen avulla. 

• Jos haluat vapaaehtoiseksi, ota yhteyttä Oulun yhteyshenkilöön El-

la Sohloon ella.sohlo@asemanlapset.fi tai 043 2112 437. 

• Jos olet kiinnostunut perustamaan oman Walkers-ryhmän, siitä löy-

tyy tietoa osoitteesta www.asemanlapset.fi.

M e r i -Tuu l i  L an te r i

A nn i  K innu n e n
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Kristityn vapaus on aiheena 18. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjassa to-
detaan teemasta: ”Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä 
omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kris-

tus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät 
totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoil-
le ja valinnoille.”

Päivän evankeliumissa Jeesus on fariseusten johtomiehen kotona aterialla. Hän esittää 
ydinkysymyksen, johon ei saa suoraa vastausta: Onko sapattina lupa parantaa vai ei? Tä-
män jälkeen Jeesus tekee omat johtopäätökset ja suorittaa parannusihmeen.

UT:n lukukappale kertoo kristityn vapaudesta Galatalaiskirjeen sanoin: ”Vapauteen 
Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. 
Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mi-
tään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän 
on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen 
lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me 
uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saa-
vuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen 
ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.” 

Orjuuden ikeellä tarkoitetaan tässä tiukkaan judaistiseen laintulkintaan sitoutunut-
ta uskoa. Monet juutalaiskristityt tunsivat tietynlaista vetoa paitsi juutalaisuuden muo-
tomenoihin, myös tiukkaan lain tulkitsemiseen. Tätä vastaan Paavali joutui taistelemaan 
laajalla rintamalla. Juuri edellisen, Galatalaiskirjeen 5. luvun lopussa verrattiin kristit-
tyä vapaan vaimon lapseen ja lakihenkisiä orjattaren vaimon lapseen. Vapaus ja usko vas-
taan lain orjuus ja sen vaatimat teot – tässä tiivistettynä galatalaisia repivien uskonkiis-
tojen ongelma.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps.119:97–104 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 44:21–23 
Toinen lukukappale 
Gal. 5:1–6 
Evankeliumi 
Luuk. 14:1–6 

Jumala, Isämme,

sinä olet vapauttanut meidät lain 

orjuudesta.

Auta pysymään tässä vapaudessa.

Varjele meitä sitomasta itseämme 

tapoihin ja tottumuksiin,

jotka estävät rakastamasta sinua

ja lähimmäisiämme.

Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Hyvän tekemisen ahdistava keveys
Sunnuntain evankeliumi (Luuk. 14:1–6) ei ole vuosien aikana kulunut 
lainkaan. On kuin Jeesuksen esittämä haaste olisi kerrottu vasta hetki sit-
ten. Moni voisi olettaa Jeesus-kertomuksien kuulostavan vanhoilta ja kuu-
luvan maailmaan, joka ei enää puhuttele millään muotoa.

Vastoin näitä käsityksiä Jeesus tikkaa ahdistuksemme seinään kuin 
paineilmalla nauloja sylkevä vasara. Naulat painuvat syvään ja jälki on 
siistiä. Hyvää saa tehdä ja pulinat pois.

On vain niin monta hyvää syytä, miksi sinänsä hyvältä ja oikealta 
kuulostavan asian tekeminen on vastoin perinteistä käsitystä, jopa vastoin 
uskonnollista vakaumusta. Silloin kai tulisi pitää kiinni vakaumuksesta, 
eikä antaa elämän tuulten ja ajan kysymysten muuttaa mielipiteitä. Eri-
tyisen vaikeaa on silloin uskonnollisilla johtajilla, joiden tehtäväksi muis-
tellaan olevan perinteessä pysyminen.

Juuri tätä vastaan Jeesuksen sanat nousevat määrätietoisesti muistat-
tamaan, että jopa vastoin perinnettä hyvää tulee tehdä.

Vastoin aikansa kieltoja ja sääntöjä Jeesus tuli lähelle, kosketti ihmi-
sen ihoa ja mieltä. Hän teki näin myös silloin, kun se ei kuulunut asiaan. 
Jeesus teki tämän myös väärässä paikassa ja väärään aikaan, siis vastoin 
sitä, mitä oli kirjoitettu.

Jeesuksen arveluttava teko oli vallankumouksellinen ja radikaalin 
yksinkertainen: toisen ihmisen luo tuleminen, toisen ihmisen paranta-
minen, toisen ihmisen siunaaminen – juuri silloin, kun toinen sitä tarvit-
see ja perinne sen kieltää. Viesti on edelleen selvä: hyvää pitää tehdä sil-
loinkin, kun perinteiset käsitykset kieltävät sen.

KARI LATVUS
eksegetiikan yliopistonlehtori 

Helsingin yliopisto

w w w.sxc . hu
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Sinä voit olla tappaja
Ihminen muuttuu 
poikkeusolosuhteissa 
pedoksi, joka 
kiduttaa ja tappaa 
kanssaihmisiään. Se on 
nähty niin Vietnamissa, 
Jugoslaviassa kuin 
Suomessa. Ihmisyytensä 
säilyttävä on 
poikkeusyksilö.

Tapaus My Lai. Maaliskuun 
16. päivänä vuonna 1968 
tapahtui sotarikos, jonka 
kaltaisia maailmanhisto-

ria on täynnä. Amerikkalaissoti-
laat syyllistyivät My Lain kyläs-
sä vietnamilaissiviilien joukko-
murhaan.

Kapteeni Ernest Medinan joh-
taman C-komppanian muodos-
ti 120 jalkaväen sotilasta. Hei-
dän tuli osallistua hyökkäyk-
seen erästä Vietkongin pataljoo-
naa vastaan, jonka luultiin olevan 
My Laissa.

Medinalle oli annettu käsky, 
että operaatiossa oli toimittava 
aggressiivisesti. Talot poltettai-
siin, karja ja viljavirastot tuhot-
taisiin ja kaivot romutettaisiin. 
Luutnantti William Calley ker-
toi miehille, että melkein kaikki 
kyläläiset olivat Vietkongin tu-
kijoita: miehillä oli aseet, naiset 
kantoivat sotatarvikkeita muka-
naan ja lapsista oli tulossa Viet-
kongin sissejä. On myös sanottu, 
että Calley käski tappaa kaiken 

mikä liikkui.
Sotilaat laskettiin helikopte-

reilla kylään. Monet tulittivat 
kohteita jo hajaantuessaan, tap-
paen sekä ihmisiä että eläimiä.

Joukkoteloituksissa koneki-
väärituli kaatoi kerralla tusinoit-
tain ihmisiä kaivantoon, jou-
kossa vanhuksia, naisia ja lapsia. 
Neljässä tunnissa amerikkalai-
set surmasivat liki 500 kyläläis-
tä. Vietkongista ei näkynyt merk-
kiäkään.

Yksi My Lain verilöylyn syis-
tä oli komppanian henkisen tilan 
vääristyminen. Sotilaat oli lisäksi 
koulutettu tappamaan.  He teki-
vät mitä käskettiin.

C-komppania oli erillään 
muista ja sen turvallisuus oli 
joukon yhteinen asia. Eristynei-
syys ja solidaarisuus loivat omi-
tuisen maailman omine sosiaa-
lisine paineineen. Vain C-komp-
pania merkitsi jotain, se oli koko 
maailma. Se mitä sotilaat pitivät 
oikeana, oli oikein. Se mitä he pi-
tivät vääränä, oli väärin.

Sotilaat eivät pitäneet kyläläisiä 
edes ihmisinä. C-komppanian rap-
piota edisti kovuuskultti, jossa mo-
raaliset arvot leimattiin heikkou-
deksi. Muuan sotilaspappi epäili 
ennen hyökkäystä sen oikeutusta. 
Eräs majuri vastasi hänelle: ”Kuu-
lehan pastori, tämä on kova sota.”

Tapaus Suomi – 
rivo sota
Siviilissä amerikkalaissotilaat oli-
vat aivan tavallisia miehiä, aivan 

kuin kuka tahansa meistä. Ihmis-
luonteessa on kuitenkin jotain sel-
laista, joka teki heistä murhaajia. 
Se jokin tekisi useimmista meis-
täkin armottomia tappajia, ihmis-
hirviöitä, jos joutuisimme poik-
keuksellisiin olosuhteisiin kuten 
hyvin raakaan sotaan.

Tämä nähtiin esimerkiksi Suo-
men sisällissodassa, jossa vallitsi-
vat valkoinen ja punainen terro-
ri. Vuonna 1918 valkoisten kerro-
taan surmanneen punaisia hen-
kilökohtaisten kaunojen vuoksi. 
Ikävät ihmiset vietiin ojanpen-
kalle ja ammuttiin. 

Viranomaiset ummistivat jos-
kus silmänsä veriteoilta, jotka ta-
pahtuivat sodan jälkeen.

Kuka tahansa 
voi sortua
On väitetty, että kaikissa armei-
joissa palvelee tälläkin hetkellä 
miehiä ja naisia, jotka erityisis-
sä olosuhteissa romahtaisivat My 
Lain kaltaisiin rikoksiin. 

Sotilasyksiköitä yleensä val-
votaan, koska tiedetään mihin 
valvonnan puute voi johtaa. Se-
kasortoisissa oloissa valvontaa ei 
ole, ja seuraukset ovat kohtalok-
kaat.

Psykiatri Hannu Lauerma toi-
mii Psykiatrisen vankisairaalan 
vastaavana ylilääkärinä Turussa 
ja Vantaalla sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen tutkimus-
professorina. Hän on julkaissut 
kirjan Pahuuden anatomia.

Lauerman mukaan ensimmäi-

nen askel tappamiseen ovat uh-
kakuvat, joissa vastustajien us-
kotaan kaavailevan omalle ryh-
mälle jotain pahaa. Siksi oman 
ryhmän on ryhdyttävä vastatoi-
miin kovin keinoin. Usein poliit-
tiset johtajat rakentavat uhkaku-
van palvelemaan omia tarkoitus-
periään.

Tapaus Jugoslavia – 
kiihotus onnistuu
Lauerma ottaa esimerkiksi Jugo-
slavian, jossa oli kohtuullisen hy-
vä elintaso ja eri kansallisuudet 
elivät sulassa sovussa. Liittovalti-
on hajoamisprosessissa 1990-lu-
vun alussa revittiin kuitenkin au-
ki kansallisuuksien väliset vanhat 
vihat. 

Serbian myöhempi president-
ti Slobodan Miloševic  esimer-
kiksi piti Kosovo Poljessa uhkaa-
van puheen, jossa hän käytti hy-
väkseen Kosovon serbien kansal-
lisuustunnetta ja pelkoa kansan-
sa kohtalosta. Samalla puheella 
hän vetosi muidenkin Jugoslavi-
an serbien kansallistunteeseen.  

Miloševic tiesi mitä teki. Ko-
sovo Poljessa käytiin 1300-luvul-
la legendaarinen taistelu, jossa 
serbit hävisivät turkkilaisille. Hä-
viöstä tuli osa serbien kansallista 
myyttiä. Puhumalla muinaisella 
taistelukentällä Miloševic käyt-
ti myyttiä hyväksi lujittaakseen 
omaa valtaansa.

Todellisuudessa Miloševic ei 
ollut kansalliskiihkoilija vaan op-
portunisti. Näin kertoo Slavenka 



13   Nro 30      23.–30.9.2010

Sinä voit olla tappaja
Drakulicin kirjassaan Eivät tekisi 
pahaa kärpäsellekään.

Jugoslavian sotien kaikki osa-
puolet käyttivät kansallistun-
netta sodankäynnin välineenä. 
Kaikki osapuolet myös osallis-
tuivat sotarikoksiin. Ihmisiä am-
muttiin kaivantoihin, heidän sil-
miään ja korviaan leikattiin irti. 
Naisia raiskattiin, jotta vastus-
tajan halu käydä sotaa luhistui-
si. Kuitenkin tappajat olivat Sla-
venka Drakulicin mukaan usein 
aivan tavallisia miehiä ja naisia. 

Ryhmä 
raaistaa
Joukossa ylletään Lauerman mu-
kaan veritekoihin, joihin ei ku-
kaan ihminen yksin kykenisi. Vas-
tuu katoaa, kun tekijöitä on mon-
ta. Joukko taantuu usein sen pri-
mitiivisimmän jäsenen tasolle. 

Muutama vuosi sitten nuor-
ten amerikkalaissotilaiden vä-
kivalta Abu Ghraibin vankilassa 
Irakissa huipentui erään vangin 
ristinkuolemaan. Amerikkalaiset 
taantuivat tasolle, johon he yksi-
löinä eivät olisi taantuneet.

Lauerma kertoo kirjassaan, et-
tä yksinään ja yksinäisen vasta-
puolen kohtalotoverinsa kanssa 
vastakkain joutunut sotilas saat-
taa tehdä niin kuin laulaja Tapio 
Rautavaara. Laulaja kertoi, kuin-
ka hän ja venäläissotilas kohtasi-
vat maastossa kenenkään muun 
näkemättä. Hetken epäröinnin 
jälkeen kumpikin heilautti kät-
tään ja poistui tulosuuntaansa.

Ryhmäpaine näyttää raaista-
van ihmiset hyvin helposti. Ta-
valliset ihmiset saattavat tappaa 
ja kiduttaa jopa naapureitaan il-
man mitään nähtävissä olevaa 
selkeää syytä.

Terrorin 
pienet askeleet
Merkittävä tekijä ihmisen vajoa-
misessa pedon tasolle on Lauer-
man mukaan se, että terrorin 
olosuhteisiin edetään pieni askel 
kerrallaan, mikä turruttaa pik-
kuhiljaa moraalin ja oikeudenta-
jun. Jos ihmisiä vaadittaisiin ve-
ritekoihin jo kriisin ensivaihees-
sa, monet kieltäytyisivät.

Jotta ihminen tekisi veriteko-
ja, hänet on ensin saatava usko-
maan, että vihollinen ei ole ihmi-
nen ollenkaan vaan peto. Pedon 
voi päästää helpommin päiviltä.

Tuhoaminen selitetään Lauer-
man mukaan joskus välttämättö-
mäksi turvallisuustoimenpiteek-
si, puolustautumiseksi tai ravin-
non turvaamiseksi omalle kan-
sanryhmälle. 

Omatkin edut saattavat ol-
la kyseessä. Vallan nautinto ja 
oman vihan kanavoituminen 
johtavat sairaisiin tekoihin. 

Monet väkivallan tekijöistä 
eivät koskaan myönnä tekojensa 
vääryyttä edes itselleen. Osa nat-
sirikollisista kuitenkin kamppai-
li omantuntonsa kanssa. Pääs-
täkseen omantunnontuskistaan 
he käyttivät tolkuttomasti alko-
holia.

Veritekoihin ei hevin puututa. 
Ihminen ei kuule eikä näe, vaik-
ka ihmisiä tapetaan omassa naa-
purissa. Kukaan ei halua joutua 
ikävyyksiin. 

Hiljainen 
enemmistö 
on mukavuu-
denhaluinen. 
Kun muut-
kaan ihmiset 
eivät puutu 
asiaan, asioi-
den annetaan 
olla.

My Lain 
helikopterilentäjä 
On olemassa yksilöitä, joiden oi-
keudentunto ei nyrjähdä paineis-
ta huolimatta. Lauerman mu-
kaan tällaiset ihmiset ovat vä-
hemmistö. 

Myös My Laissa nähtiin poik-
keuksellista urheutta. Hugh 
Thompson oli helikopterilentäjä, 
joka oli tunnettu rohkeudestaan 
taistelussa. Hän näki tieduste-
lulennollaan My Laissa haavoit-
tuneita ja pudotti savumerkke-
jä heidän lähelleen kutsuakseen 
apua. 

Thompson näki kuinka so-
tilasryhmä ajoi takaa siviileitä, 
jotka juoksivat pommisuojaan. 
Hän laskeutui kyläläisten ja so-
tilaiden väliin ja kutsui radiolla 
apua. Helikopterilentäjä komen-

si miehensä käyttämään koneki-
vääritulta amerikkalaisia joukko-
ja vastaan, mikäli nämä tulittai-
sivat kyläläisiä.

Thompson pyysi radiolla kah-
ta lähistöllä olevaa 
taisteluhelikopte-
ria apuun pelasta-
maan siviilejä. Nii-
den välityksellä so-
tilaille lähetettiin 
viesti, jolla heidät 
määrättiin lopetta-
maan tappaminen.

Thompsonin 
helikopteri oli jo nousemassa il-
maan, kun sen miehistö huoma-
si kaivannossa liikettä. Eräs mie-
histä meni ruumiiden täyttä-
mään kaivantoon ja löysi vahin-
goittumattoman kolmevuotiaan 
lapsen. Hugh Thompson, saman-
ikäisen pojan isä, itki, kun he len-
nättivät pojan sairaalaan. 

Kolmekymmentä vuotta myö-
hemmin Hugh Thompsonille ja 
hänen helikopterimiehistölleen 
annettiin Yhdysvaltojen armei-
jan korkein kunniamerkki sel-
laisesta rohkeudesta, joka ei lii-
ty suoraan kontaktiin vihollisen 
kanssa. 

PEKKA HELIN

Lähteet: Jonathan Gloverin teos 
Ihmisyys, Hannu Lauerman teos 
Pahuuden anatomia, Slavenka 
Drakulicin teos Eivät tekisi pahaa 
kärpäsellekään.

Monet väkivallan 
tekijöistä eivät 
koskaan myönnä 
tekojensa vääryyttä 
edes itselleen. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
26.9. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttori 
Raimo Paaso. 
Messu su 26.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen ja 
kanttori Raimo Paaso.
Messu su 26.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
Viikkomessu to 30.9. klo 10 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaji-
na Virpi Sillanpää-Posio, At-
te Kääriäinen ja Salla Tuomi-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkon päivä musiikki-, 
nuoriso- ja diakoniatyön 
opiskelijoille. 

Karjasillan   
seurakunta
Viikkomessu to 23.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 26.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kahvikeskustelu. 
Messu su 26.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. Muistivii-
kon jumalanpalvelus. 
Messu su 26.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 26.9. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Mari Flink, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 26.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 30.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Tuiran seurakunta
Messu su 26.9. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Katri 
Sippola. 
Messu su 26.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Messu su 26.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustavat 
Päivi Moilanen ja Paula Kyl-
lönen, kanttorina Marjo Ir-
jala. 80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla.
Messu su 26.9. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Katri Sippola. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Tommi 
Hekkala. 

Hailuoto
Messu su 26.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arpad Ko-
vacs, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas 
Messu su 26.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Pennanen, kantto-
rina Kaisa Säkkinen.
Sanajumalanpalvelus su 
26.9. klo 15 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Jari Flink, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.

Kempele
Messu su 26.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarnaa Pentti Kortes-
luoma, avustaa Pekka Rehu-
mäki, kanttorina Eija Savo-
lainen. 60-vuotiaiden kutsu-
jumalanpalvelus.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 26.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Muistijumalanpalvelus.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
26.9. klo 12  Lumijoen kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li,  kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Kirkkokahvit, 
joiden aikana katsaus Lu-
mijoen pappilan tulevaisuu-
teen ja seurakunnan talou-
teen.

Muhos
Nuorten iltakirkko pe 24.9. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.
Messu su 26.9. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pek-
ka Pekkala,  kanttorina Os-
si Kajava. 

Oulunsalo
Messu su 26.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, saarnaa Keijo Vik-
man, kanttorina Tuomo Kan-
gas. Kirkkokahvit.

Siikalatva
KESTILÄ
Jumalanpalvelukset su 26.9. 
klo 10 Rantsilassa ja klo 12 
Pulkkilassa.

PIIPPOLA
Jumalanpalvelukset su 26.9. 
klo 10 Rantsilassa ja klo 12 
Pulkkilassa.

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
26.9. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä.

PYHÄNTÄ
Jumalanpalvelukset su 
26.9. klo 10 Rantsilassa ja 
klo 12 Pulkkilassa.

RANTSILA
Messu su 26.9. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustavat Enna Jun-
no ja Ilkka Lehto. Kanttori-
na Arja Leinonen. Maata-
lousyrittäjien kirkkopyhä ja 
nimikkolähetti Regina Han-
tikaisen matkaansiunaami-
nen. Kirkkokahvit ja lähtö-
juhlat seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Messu su 26.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa.  Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkoherra Lei-
la Ikosen lähtöjuhla messun 
jälkeen seurakuntatalolla. 
Kirkkokuljetus Temmekseltä.

Yli-Ii
Messu su 26.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Asikai-
nen, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen.

Su
o

m
en Läh

etysseu
ra / P

au
la Laajalah

ti

Iltamessu su 26.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Alkoholiton eh-
toollisviini.
Viikkomessu ke 29.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 26.9. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 

Jouni Riipinen, saarnaa Seija 
Helomaa, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Tuo tarpeetto-
mia lusikoita, käytämme nii-
tä Kirkon Ulkomaanavun Lu-
sikkaliike-kampanjassa.

YlIkIIMINkI
Messu su 26.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Tuo tarpeetto-
mia lusikoita, käytämme nii-
tä Kirkon Ulkomaanavun Lu-
sikkaliike-kampanjassa.

Tasaus-keräyksellä autetaan kehitysmaiden ihmisiä kohti parempaa tulevaisuutta. Tänä vuonna pääkohteina ovat 
Mauritania ja Senegal; kaksi länsiafrikkalaista maata, joissa aavikoituminen varjostaa ravinnon ja puhtaan juomaveden 
saamista. Sunnuntaina 26. syyskuuta kerättävät kolehdit osoitetaan keräykselle.
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23.–30.9.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ompeluseurat to 23.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Hartaus to 23.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Sanan ja rukouksen ilta 
23.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Seppo Juntunen ja 
viulisti Maarit Rajaniemi.
Aamupiiri la 25.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 25.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 26.9. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Esko Löppönen 
ja Timo Aho.
Sanan ja rukouksen ilta su 
26.9. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujavierai-
na Anja ja Paavo Kortenie-
mi Pellosta. Henkilökohtais-
ta rukouspalvelua sekä yh-
teinen esirukous, johon voi 
jättää kirjoitettuja rukous-
pyyntöjä.
Opettajien raamattupiiri 
ma 27.9. klo 16, Vanhan pap-
pilan Jössensali. 
Raamattupiiri ke 29.9. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 29.9. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 29.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
30.9. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 30.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 30.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 23.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
kodinilta pe 24.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ai-
heena Luomisusko.
Pappilan raamattupiiri ke 
29.9. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
29.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 30.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 30.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 30.9. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 23.9. 
ja 30.9. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Herännäisseurat su 26.9. klo 
15, Tuiran kirkko. Seurapu-
heita ja kahvit.
Raamattupiiri ti 28.9. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rukouspiiri to 30.9. klo 18, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 29.9. klo 19, Oulujo-
en kirkko. Juha Kanniainen.
  

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -konsert-
ti pe 24.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Rigoroso-jousi-
kvartetti Kuopiosta, Juha-
ni Alakärppä, baritoni, Mar-
kus Vaara, piano. Ohjelma  
5 €. Tuotto Kirkon Ulkomaa-
navulle. 
Virsilaulutuokio ke 29.9. klo 
18, Caritas-sali. Virsituokion 
teemana Jumalan huolenpi-
to. Laulattamassa Juha So-
ranta ja Karjasillan kirkko-
kuoro.
Maan korvessa kulkevi lap-
sosen tie -lastenrunotapah-
tuma su 3.10. klo 11.30, Kas-
tellin kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
"Tämän runon tahtoisin 
kuulla" – Toivotuimmat 
hengelliset runot su 7.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Mikä 
runo on ilahduttanut, eläh-
dyttänyt, koskettanut sinua? 
Mikä runo on tuonut uskon, 
toivon, rauhan ja luottamuk-
sen? Kerro se meille lähettä-
mällä runon nimi sähköpos-
tilla juha.vahakangas@evl.
fi tai kirjepostilla osoittee-
seen Karjasillan seurakunta, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu.
Kuoreen teksti Tämän runon 
tahtoisin kuulla. Lähetä toi-
verunotieto 11.10. mennessä.

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 maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39.
Ystävän kammari ti 28.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 911 taloudelli-
sen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Pateniemi-Herukka-alueen 
diakoniapiiri to 23.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. Lisätie-
toja Heliltä 040 574 7145.
Juttutupa ma 27.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laitisel-
ta p. 040 5157 267.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana kappalainen 
Harri Fagerholm ja Patenie-
men diakoni Heli Sytelä.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisen tue hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 p. 
08 5313 519 tai käymällä Myl-

lyojan seurakuntatalossa.
Madekosken diakoniapiiri 
to 23.9. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
kuja 12. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHITYSVAMMAISeT
keskustelukerho ti 28.9. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Perhepiiri to 30.9. klo 12 
Avoin ryhmä vanhemmille.

kuulOVAMMAISeT
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri to 23.9. klo 13, Öber-
gin talo. 

NäköVAMMAISeT
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 30.9. klo 13, Cari-
tas-kodin kirjasto, 1. kerros. 
Opasystävä vastassa Caritas-
kodin pihalla pääoven lähei-
syydessä. Ennen piirin alkua 
on mahdollisuus ruokailla 
ravintola Caritaksessa. Seni-
orilounas (yli 65-v.) 6 € / hlö, 
muille 7,40 € / hlö.

PäIHDeTYö
Naistenryhmä pe 24.9. klo 
13, Öbergin talo.

Lähetys
lähetyssoppi to 23.9. klo 
10–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Tuoreita leivon-
naisia, kotitekoisia hilloja 
ja mehuja, käsitöitä, arpo-
ja yms. Kahvilassa emännöi-
vät Oulun palvelualan opis-
ton opiskelijat. Syyspäivän 
tasauksena kahvilan tuot-
to ohjataan Tasaus-kerä-
ykseen, jolla autetaan ke-
hitysmaiden ihmisiä koh-
ti parempaa tulevaisuutta. 
Klo 13 Paula Rosbacka esit-
telee Tasausta. 
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 24.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Syyspäivän tasauksen tie-
noilla huipentuvaa Tasaus-
keräystä esittelee Raija Nis-
sinen.
lähetyssoppi to 30.9. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo.  

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 23.9. ja 30.9 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. 30.9. Matti Häkkinen.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 27.9. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Vieraa-
na Kirsti Fiskaali. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 

YlIkIIMINkI
Iloiset laihduttajat ti 28.9. 
klo 18, Piispankamari. 

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

Pyhäkoulu 26.9. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Py-
häkoulu on lasten oma kirk-
ko. Pyhäkoulut ovat maksut-
tomia eikä niihin ole ennak-
koilmoittautumista. 
Pyhäkoulu su 26.9. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 23.9. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 26.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 26.9. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 26.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 26.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.

Perhekerho ma 27.9. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka seurakun-
nassa. 
Perhekerho ma 27.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 29.9. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
23.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Psykologi keijo Tahkokalli-
on luento to 23.9. klo 18–19, 
Paulaharjun koulu. 
Pyhäkoulu su 26.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 26.9. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Purjehtijantien perhekerho 
ti 28.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
koskelan perhekerho ke 
29.9. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 29.9. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
29.9. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko.
Rajakylän perhekerho ke 
29.9. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
29.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
luukkaan perhekerho to 
30.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Tuiran seurakunnan syk-
syinen perheleiri 15.–17.10. 
Juuman leirikeskus. Perhelei-
rillä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, askarrellaan ja 
hiljennytään. Lisäksi ulkoil-
laan syksyisessä luonnossa 
ja säiden salliessa tehdään 
myös retki läheiselle Mylly-

Lokakuussa aletaan taas 
tiernapojiksi 

Oulun ev.-lut. seurakunnat jär-
jestävät jälleen suositun Tier-
nakoulun. Tiernakoulussa on 
kuusi opetuskertaa, joista en-

simmäinen pidetään 13. lokakuuta. 
Opetus päättyy 24. marraskuuta. 

Koulussa opetellaan tiernapoika-
lauluja ja -näytelmää hauskasti yhdes-
sä toisten kanssa. Opetusta on tarjol-
la kahdessa eri ryhmässä keskiviik-
koisin: kello 16–17.30 Myllyojan seu-
rakuntatalolla ja kello 17.30–19 Öber-
gin talolla.

Tiernakoulu on tarkoitettu kaikil-
le kouluikäisille tytöille ja pojille, jot-
ka ovat innostuneita tutustumaan tier-
napoikaperinteeseen. Opetuksen aika-
na perehdytään perinteeseen ja opetel-
laan näytelmän lauluja ja sanoja. Mu-
kaan voi tulla yksin tai jo valmiin ryh-
män kanssa. Mukaan mahtuu 32 lasta. 

– Tiernakoulun tarkoituksena on 
opetella yhdessä ja hauskasti oululais-
ten omaa kristillistä kulttuuriperintöä, 
ei niinkään olla preppauskurssi Tier-
napoikakilpailua varten, sanoo toi-
minnanohjaaja Henna-Maria Harju. 

– Toki myös kannustamme osallis-
tumaan kilpailuun, jos jollakin ryh-
mällä on halua

osallistua siihen, hän lisää.
Tiernapoikakoulu järjestetään yh-

teistyössä Tiernasäätiön kanssa. Ope-
tus on maksutonta. Syyslomalla har-
joituksia ei ole.

Tiernapoikakouluun voi ilmoit-
tautua 7. lokakuuta mennessä sähkö-
postilla henna-maria.harju@evl.fi. Il-
moittautuessa tulee kertoa yhteystie-
dot, lapsen ikä sekä ryhmätoive.

RAUHAN TERVEHDYS
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23.–30.9.2010enot Oulussa 

koskelle. Mukana Juha Tah-
kokorpi, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää sekä Anu Hannu-
la ja Tiina-Kaisa Tiri. Ilmoit-
tautumiset www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinnat: 44 
€ / aikuinen, 4–18-v. lapset 
30 €. Hinta sisältää matkat, 
ruuan ja majoituksen.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 23.9. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 29.9. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 29.9. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 29.9. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 29.9. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 30.9. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 

YlIkIIMINkI
Perhekerho ke 29.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kokkikerho ma 27.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntako-
ti. Omat ryhmät 1.–4.-lk. ja 
5.–6.-lk. Ennakkoilmoittau-
tuminen Mari Tuokkolalle 
050 5249 779, mari.tuokko-
la@evl.fi. 
Puuhakerho ti 28.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
1.–4.-lk. 

Karjasillan seurakunta
Kerhot ovat ilmaisia ja nii-
hin ilmoittaudutaan paikan 
päällä. Lisätietoja Atte Kää-
riäiseltä p. 040 5060 315, at-
te.kaariainen@evl.fi tai Kat-
ja Ylitalolta p. 040 8315 932, 
katja.ylitalo@evl.fi.
kokkikerho to 23.9. ja 30.9. 

klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 3.–6.-lk. pojille. 
Sählykerho ma 27.9. 
klo 16.30, Sarasuon koulu. 
1.–3.-lk. 
kokkikerho ma 27.9. klo 17, 
Kastellin kirkko. 1.–6-lk. 
Näytelmäkerho ma 27.9. klo 
17, Pyhän Andreaan kirkko. 
1.–4.-lk. 
liikuntakerho ti 28.9. 
klo 17, Lämsänjärven koulu. 
1.–4.-lk. 
Maailmakerho ti 28.9. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 
3.–6.-lk. 
kokkikerho ti 28.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 3.–6.-lk. tytöille. 
Sählykerho ke 29.9. klo 
17, Metsokankaan koulu.  
4.–6.-lk. 

Tuiran seurakunta
Lisätietoja kerhoista Sanna 
Tervolta p. 040 7451 469.
kerho to 23.9. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 2.–4.-lk. 
Monitoimikerho ma 27.9. 
klo 18, Pateniemen kirkko. 
1.–3.-lk. 

Oulujoen seurakunta
kerho ma klo 17 Saarelan 
monitoimitalo. 1.–3.-lk ty-
töille ja pojille.
kerho ma klo 17.15, Hintan 
seurakuntakoti. 1.–6.-lk.
kerho ma klo 17.30, 
Hönttämäen seurakuntako-
ti. 3.–5.-lk.
kerho ti klo 17, Huonesuon 
seurakuntakoti. 2.–4.-lk. 
liikuntakerho PePot (Peli-
pojat) ti klo 17, Hintan seu-
rakuntakoti. 3.–4.-lk.
Bändikerho ti klo 17.30, Hin-
tan seurakuntakoti. 5.–6.-lk. 
Kerhoon mahtuu 10 ensim-
mäistä kerholaista.
Puuhakerho to klo 17.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
1.–3.-lk.
Torstaikerho to klo 18, 
Myllyojan seurakuntakoti. 
1.–3.-lk.
kerho to klo 18, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 1.–3.-lk.
Sählykerho to klo 18, Saare-
lan monitoimitalo. 2.–4.-lk.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 29.9. klo 19, 
Kaukovainion kappeli. 
Nuorten vaellusleiri 25.–
27.10., Oulangan kansallis-
puisto, karhunkierros. Vael-
lusterki rippikoulun käyneil-
le nuorille. Vaellamme kah-
den päivän ajan karhunkier-
roksella, jonka aikana yöpy-
minen autiotuvassa tai tel-
tassa. Vaellus päättyy Juu-
maan, jossa vietämme vii-
meisen yön leirikeskukses-
sa. Luvassa luonnonrauhaa, 
eräilyä, rentoutumista ja Py-
hän kokemista kiireen kes-
kellä. Ilmoittaudu siis heti-
miten. Vaelluksen hinta on 
25 €, sis. matkat, ruuat, ma-
joitukset ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Retkelle mu-
kaan otetaan 20 nopeinta. 
Lisätietoja Atte p. 040 5060 
315 ja Hanna p. 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Toppilan yökahvila pe 24.9. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Pientä purtavaa ja seu-
raa yläasteikäisille. 
Tuiran isoskoulutusleirit  
I-leiri 1.–3.10. ja II-leiri 15.–
17.10. Rokuan leirikeskus. Va-
litse leiriajankohdista sopi-
vampi ja Ilmoittaudu sitovas-
ti mukaan viimeistään kahta 
viikkoa ennen. Leiri on mak-
suton. Lähetämme kaikil-
le ilmoittautuneille leirikir-
jeet leiriä edeltävällä viikol-
la. Lisätietoa leiristä ja isos-
toiminnasta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, 
p. 040 524 5944, merja.oks-
man@evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
Aalef-ilta su 26.9. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Il-
lan aiheena Kuljeta ja joh-
da. Alustamassa Namibian 
lähetti Ilkka Repo. 

Nuoret aikuiset 
laula ihmisille -musiikki-
hetki to 30.9. klo 18, Van-

han pappilan Rovastinsali. 
Ks. erillinen ilmoitus. 

OPISkelIJAJäRJeSTöT
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 23.9. klo 19, Körttiko-
ti, Luokotie 5A. Kolmen su-
kupolven seurat Eeva Silta-
lan luona pidetään 7.10.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 24.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Pasi Palmu puhuu aiheesta 
Apostolinen usko. 
Takkailta ti 28.9. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta ja keskusteluker-
ho to 23.9. ja 30.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 23.9. ja 
30.9. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Hopealankakerho ma 27.9. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 29.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.  

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 27.9. 
klo 13.30, Caritas-kodin 
juhlasali. Eläkeikäisille.
eläkeläisten kerho to 23.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 23.9. 
ja 30.9. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11. Soita kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai jos 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
eläkeläisten kerho to 23.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten kerho to 23.9. 
ja 30.9. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Uusi lähetysryhmä hakee innokkaita, kansainvälisyydestä ja lähety-
styöstä kiinnostuneita nuoria aikuisia ja opiskelijoita joukkoonsa.

Lähetysryhmän kautta sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua lähetys- ja 
kehitysyhteistyöhön ja toimia sen hyväksi.

MATKA NAMIBIAAN KESÄLLÄ 2011
 - enemmän kuin pelkkä matka

Namibia on Afrikkaa aidoimmillaan ja lumoaa vastakohtaisuuksillaan. 
Reilun kolmen viikon aikana koet maan moni-ilmeisen luonnon, eläi-

mistön ja kulttuurin. Namibia on myös suomalaisen lähetystyön histori-
aayli 130 vuoden ajalta. Siksi matkamme on enemmän kuin vain pelkkä 
matka. Sen kautta osallistut konkreettisesti lähetystyöhön paikan päällä, 

kohtaat erilaisia ihmisiä ja tutustut heidän arkeen.

Tule kuulemaan lähetysryhmästä ja matkasta lisää  
Karjasillan kirkolle ke 29.9. klo 17 alkaen.  

 
Lisätietoa ja ilmottautumiset:  

paula.rosbacka@evl.fi tai kimmo.kieksi@evl.fi.

AFRIKKA KUTSUU
lähetysryhmän matkalle Namibiaan

Hiljaisuutta 
arjen keskelle

Oulun seurakuntien pyhäkoulut
Tuomiokirkkoseurakunta
• Heinätorin seurakuntakoti su klo 12 

karjasillan seurakunta:
• Karjasillan kirkko su klo 10
• Kastellin kirkko su klo 10
• Maikkulan kappeli su klo 12
• Pyhän Andreaan kirkko  su klo 12
• Metsokankaan koulu ma klo 14.30, taidepyhis

Oulujoen seurakunta
• Huonesuon seurakuntakoti su klo 12
• Myllyojan seurakuntakoti su klo 12

Tuiran seurakunta
• Kuivasjärven seurakuntakoti la 11.30
• Purjehtijantie 4, su klo 12
• Pyhän Luukkaan kappeli su klo 10
   sekä isoille että pienille oma pyhäkoulu
• Välivainion rukoushuone, Siirtolantie, 
   parittomina viikkoina pe klo 19

Radiopyhäkoulut
• su Radio Pooki klo 9.45
• su Radio Dei klo 11.30

Oulun seurakunnissa on järjestetty jo yli 20 vuo-
den ajan hiljaisuuden retriittejä. Ne tarjoavat rau-
haa ja hiljaisuutta hektisen elämän vastapainoksi. 

Seuraava hiljaisuuden retriitti järjestetään seu-
rakuntien leirikeskuksessa Rokualla 15.–17. loka-
kuuta. Retriitti alkaa perjantaina kello 17 ja päät-
tyy sunnuntaina kello 16. Retriitin hinta on 58 
euroa henkilöltä ja se sisältää majoituksen yhden 
hengen huoneessa täysihoidolla.

– Retriitin ajatuksena on vetäytyä hiljaisuuteen. 
Usein se hiljaisuus herättää ja antaa tilaa käsitellä 
sellaisia omia sisäisiä asioita, jotka muutoin ovat 
tulleet torjutuuiksi. Retriittien suosio kertoo nii-
den tarpeellisuudesta, kertoo toinen retriitin oh-
jaajista, kappalainen Olavi Mäkelä.

Retriitin päiväohjelma rakentuu rukoushetken 
sekä messun ympärille ja jokaisella on mahdolli-
suus myös sielunhoidollisiin keskusteluihin retrii-
tin ohjaajien kanssa.

Ilmoittautumiset 30. syyskuuta mennessä Ola-
vi Mäkelälle p. 040 763 6488. Etusijalla ovat Kar-
jasillan seurakunnan jäsenet.

RAUHAN TERVEHDYS
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eläkeläisten kerho to 23.9., 
Koskelan palvelukeskus. Ker-
hossa vierailee Pasi Kurikka.
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 23.9. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ti 28.9. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Mukana seurakunnan 
vapaaehtoisia ja vanhustyön 
diakoni Paula Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
Päivä eläkeläisille Oulujo-
en seurakunnassa pe 24.9. 
klo 10, Hintan seurakuntata-
lo. Viikkomessu klo 10, jon-
ka jälkeen ruokailu. Vanhus-
työn pastori Markku Palo-
saaren alustus aiheesta Tu-
ki muutoksissa vanhan ihmi-
sen elämässä. Keskustelua, 
musiikkiesitys ja kahvitarjoi-
lu. Linja-autokuljetus. Bussi 
1: 8.50 Ylikiimingin srk-talo 
- Saviharju - Kuusamontie - 
Kaartintie - Pohjantähdentie 
- 9.30 Huonesuon seurakun-
takoti - Parkkisenkankaan-
tie - Vaalantie - Kuusamon-
tie - Hintantie - 9.40 Hoikan-
tien palvelutalo - 9.45 Hintan 
seurakuntatalo. Bussi 2: Vaa-
lantie - 8.35 Sanginjoen tien-
haara - 8.45 Lapinkangas, 
entinen Arina - Laukansilta 
- 9.05 Pikkaraisen kylä - Van-
haa tietä - 9.20 Madekoski 
- sillasta yli - Vaalantie - Yr-
jö Saarelantie - 9.30 Oulujo-
en kirkko - Puntarikankaan-
tie - Vaalantie - 9.40 Myllyo-
jan srk-talo - Sangintie - 9.45 
Hintan srk-talo. Paluukulje-
tus noin klo 14.45. 
eläkeläisten kerho ma 27.9. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
eläkeläisten kerho ma 27.9. 

klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YlIkIIMINkI
Porinakerho ma 27.9. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 24.–26.9., Roku-
an leiri- ja kurssikeskus. Vii-
konlopussa keskitytään pa-
risuhteen hyviin asioihin ja 
pyritään etsimään mahdol-
lisuuksia lisätä niitä. Viikon-
lopun hinta on 78 € / paris-
kunta. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset  Heikki Kaikko-
selle p. 040 502 5010 viimeis-
tään 13.9. 

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 15.–
17.10., Rokuan leirikeskus. 
Lue juttu lehden sivulta 16.

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

Karjasillan seurakunta
Yli 65-v. miesten kokkikurs-
si ti 19.10. klo 11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kokoon-
numme viisi kertaa. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset 
viim. 8.10. diakoniatyönte-
kijä Sirpa Kemppaiselle p. 
040 5747 163. Kurssin vetä-
jänä kotitalousopettaja Tuu-
la Matilainen.

Tuiran seurakunta
kivi- ja tiffanykerho ti 28.9. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko, alakerta.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 28.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
29.9. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Naisten Pankin aamukahvit 
pe 24.9. klo 7.30, Cafe Saara, 
Kirkkokatu. 
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 24.9. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Lue juttu 

Vanhustenviikon juhla 

perjantaina 8.10. klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

O H J E L M A :

Puupuhallinkvintetti, 
johtaa Johanna Kiviharju

Tervetulotoivotus
Vanhuspalveluiden palvelujohtaja Rita 
Oinas                   

Hartaus
Vanhustyön pastori Markku Palosaari                                                          

Juhlapuhe
Geriatrian professori Timo Strandberg      

Musiikki- ja runoesityksiä

Juhlakahvit

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-auto-
kuljetus. Tarkemmat ohjeet ja linja-auto-
aikataulut ilmoitetaan 30.9. ilmestyvässä 
Rauhan Tervehdyksessä.

 

laula ihmisille 
-musiikkihetki 

Torstaina 30.9. klo 18 
Vanhan pappilan 

Rovastinsalissa

Nautitaan musiikista 
Nuoren seurakunnan 
veisukirjan sävelin tai 
omin nuotein. Voi lau-
laa, soittaa tai kuun-
nella. Pappilassa piano 
ja vuoden 2005 veisu-
kirjoja. 

Torstaina 23.9. klo 15
Hintan seurakuntatalossa

Kaikille avoin laulupiiri kokoontuu syksyn aikana 
joka toinen torstai. Joulun alla Hintan seurakun-
tatalossa toteutetaan jouluvaellus johon tarvitaan 
esilauluryhmää. Jouluvaelluslaulujen lisäksi lau-
lamme myös virsiä ja muita hengellisiä lauluja. 

Laulupiiriin ei tarvitse ilmoittautua, mutta lisätie-
toja voit kysellä kanttori Sanna Leppäniemi p. 040 
7400 511 tai Anna-Maija Sälkiö p. 040 5157 601.

kirkkokahvikeskustelu 

Sunnuntaina 26.9. klo 10 messun jälkeen
Karjasillan kirkossa

Tervetuloa porisemaan kirkkokahveille! Kirkkokahvi-
keskustelun pohjana on juuri päättynyt jumalanpal-
velus ja kaikki mitä sen aikana on kuultu ja nähty. To-
teutuksessa mukana olleet seurakunnan työntekijät 
ja vapaaehtoiset ovat paikalla. 

Papin kanssa voi jutella saarnan sisällöstä ja kanttorin 
kanssa messuun valituista virsistä ja musiikkiesityksis-
tä.Tilaisuuden vetäjänä toimii vapaaehtoinen seura-
kuntalainen, joka avaa keskustelun omalla puheen-
vuorollaan. Luonnollisesti kahvipannu on kuumana.

Muistiviikon jumalanpalvelus 

Sunnuntaina 26.9. klo 10 
Kastellin kirkossa 

Oulun Seudun Muistiyhdistys viettää viikolla 38 muis-
tiviikkoa, joka päättyy jumalanpalvelukseen Kastellin 
kirkossa. Jumalanpalveluksella tuetaan myös muisti-
sairaan ihmisen hengellisen tarpeiden huomioimista. 

Jumalanpalvelukseen toivotaan osallistuvan kotona 
asuvien lisäksi myös alueen palvelukeskusten ja hoi-
tolaitosten asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa. Ou-
lun Seudun Muistiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit tilai-
suuden jälkeen.

”Maan korvessa 
kulkevi lapsosen tie”

– lastenrunotapahtuma 

Sunnuntaina 3.10. klo 11.30
Kastellin kirkossa

Viikkomessuja arki-iltaisin

• Tuiran kirkossa keskiviikkoisin klo 20 

•  Karjasillan kirkossa torstaisin klo 18 
 Kahden vartin kirkkohetki sanan, 

rukouksen ja ehtoollisen äärellä.

Tule mukaan 
Pyhän Tuomaan lapsikuoroon

Pyhän Tuomaan lapsikuoro harjoittelee tiistaisin Py-
hän Tuomaan kirkolla. Kuoro on jo aloittanut toimin-
tansa tälle syksylle, mutta uusia laulajia otetaan vie-
lä kuoroon mukaan! 

I-ryhmä on tarkoitettu 6–9-vuotiaille ja II-ryhmä 
10–14-vuotiaille tytöille ja pojille. 10–14-vuotiaiden 
harjoitukset ovat tiistaisin klo 16.30–17.45 ja 6–9-vuo-
tiaiden harjoitukset klo 18–18.45. 

Ohjelmistoon kuuluvat 1–3-ääniset erityyliset laulut. 
Kuoro esiintyy jumalanpalveluksissa ja muissa seura-
kunnan tilaisuuksissa. Järjestämme myös retkiä yms. 
yhdessä lapsikuoron kannatusyhdistyksen kanssa. 

Ilmoittautumiset kanttori Katri Sippolalle, 
p. 044 3161576, sähköposti katri.sippola@evl.fi

Alkoholiton 
viini messussa 

Iltamessu sunnuntaina 
19.9. klo 18 Tuiran 

kirkossa.

Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa Riitta 

Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Iltamessussa alkoholiton 
ehtoollisviini. 

Laulupiiri

Pyhiinvaellus laista evankeliumiin 
Jumalan voideltua seuraten 

Sunnuntaina 26.9. 
klo 11.45 Keskustan 
seurakuntatalossa. 

Kuudes etappi. Mukana Jaakko Lounela.

lehden sivulta 7.
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 25.9. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Marja- ja sie-
niretki Muhokselle. Kokoon-
tuminen kirkolla, josta tar-
kemmat ajo-ohjeet. Omat 
eväät mukaan. Mikäli tarvit-
set kyytiä, ota yhteys p. 0400 
336 060.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.

Raamattupiiri 

to 23.9. ja 30.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 

Vetäjinä Riitta Louhe-
lainen p. 040 5850 818 

ja Arja Suomela.
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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

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
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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

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

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

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

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

Toimipaikat

Kirkot
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

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

23.–30.9.2010enot Oulussa 

elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Emmiina 
Gabriella Leppäluoto.
karjasilta: Anna Lotta Eli-
sa Aalto, Eva Helmiina Ilves-
luoto, Jessica Sara Johanna 
Kallio, Raakel Helmi Auroora 
Koivunen, Kaapo Oskari Kor-
honen, Nooah Olavi Käld-
man, Okko Johannes Lavan-
ko, Lauri Kalle Petteri Leino-
nen, Vili Eemeli Lintunen, Ii-
vari Aukusti Luokkanen, Al-
var Ossian Luukkonen, Mi-
kael Tefik Mateli,  Venla An-
na Olivia Närhi, Tuure Vilja-
mi Pakanen, Essi Aino Irene 
Perälä, Eemil Aukusti Telkki, 
Nea Hannele Orvokki Terho, 
Saralia Ella Maaria Tihinen.
Tuira: Elli Raisa Alahuhta, Je-
re Petteri Matinpoika Alan-
ko, Luella Susanna Byman, 
Otso Juhani Haapamäki, Ri-
anna Elisabet Huovinen, Ju-
lia Aleksandra Hyrynkan-
gas, Konsta Onni Anttoni Ii-
vari, Mio Emil Mikael Jalan-
der, Oliver Edward Juhonsa-
lo, Olli Akseli Lehtinen, Ven-
la Emilia Lehtonen, Essi Alek-
sandra Niemelä, Matias Juho 
Aukusti Peltola, Emil Johan-
nes Peuhkuri, Oskari Pekka 
Johannes Ruusunen, Saana 
Sonja Elisa Särkelä.
Oulujoki: Peetu Alpo Ante-
ro Aironpää, Joonatan Au-
kusti Jääskeläinen, Juho Vil-

ho Ensio Keränen, Jeremias 
Otto Antero Koponen, Em-
ma Venla Henrika Seppänen, 
Valma Aurora Timlin.  

Vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Tapio 
Rautiainen ja Tiina Päivikki 
Kärkkäinen, Samuli Johan-
nes Ahvenjärvi ja Katariina 
Sofia Knihtilä.
karjasilta: Markku Samuel 
Mähönen ja Saara Helena 
Kyllikki Tervola, Markus An-
tero Hiitola ja Jaana Hannele 
Mustaniemi, Matti Kalervo 
Mänty ja Kirsi Johanna Silta-
la, Teemu Ensio Karjalainen 
ja Katja Marika Mölsä, Vesa 
Pekka Alatalo ja Miia-Susan 
Seppänen, Aki-Markus Kale-
vi Kilpijärvi ja Kaisa Kristiina 
Luokkanen.
Tuira: Antti Johannes Isola 
ja Anne Maarit Alvari, Ant-
ti Paavo Arola ja Satu Karo-
liina Hintsala, Hannu Pette-
ri Herraniemi ja Tarja Anne-

li Meriläinen, Jaakko Heik-
ki Iisakki Haukkala ja Jonna 
Marianne Pajukangas, Juk-
ka Olavi Trög ja Heli Marja 
Mononen, Kai Alvar Henrik 
Jalander ja Laia-Maria An-
neli Pernu, Pertti Olavi Ala-
kärppä ja Soile Mirjami Hök-
kä, Sami Heikki Väänänen 
ja Jenni Henriikka Rantala, 
Teemu Petteri Sirviö ja Han-
na Saara Tuulikki Sonninen.
Oulujoki: Ari Samuli Kaarle-
järvi ja Aune Sofia Kaski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Vappu An-
nikki Elo s. Hämeenaho 83.
karjasilta: Elsa Tuulikki Eng-
blom s. Rehula 82, Jukka 

Pekka Huttunen 59, Siiri Kyl-
mäluoma 1 pv, Aarne Vilhel-
mi Luonuansuu 77, Nelly Pa-
karinen s. Välikangas 85, Alli 
Marjatta Roukala s. Apuli 79, 
Olavi August Tölli 85.
Tuira:  Eeva Annikki Haapala 
s. Vilkki 92, Lea Marjatta Ke-
mi s. Jakku 61, Sirkka Kaari-
na Paakkari s. Mattila 81, Sis-
ko Meeri Marjatta Päivänsa-
lo 88.
Oulujoki: Anneli Eliisabet Er-
vasti 58, Matti Iisakki Huovi-
nen 73.

Alfa-kurssi on mahdollisuus kenelle tahansa tutkia 
kristinuskoa rennolla tavalla. Alfa-kurssi koostuu 

kymmenestä viikottaisesta kerrasta. 
Alfa-kurssille on helppo tulla ja siellä on hauska ja 

lämmin ilmapiiri. Kurssi on ilmainen. Yli 14 miljoonaa 
ihmistä eri puolilla maailmaa on jo sitä mieltä, että 

Alfa-kurssi on kokemisen arvoinen juttu.

UUSI KURSSI KOKOONTUU 28.9. ALKAEN 
Tiistaisin klo 18 Karjasillan kirkossa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Ari Kauppila, 040 481 8888 tai 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001

Onko 
Jumala 
olemassa?

TUTKI ELÄMÄN  
TARKOITUSTA

ALFA-KURSSI

KYLLÄ
EI
EHKÄ



19   Nro 30      23.–30.9.2010

eurakunnissa tapahtuu

Vakavamielinen 
väki rakensi 
rukoushuoneita
Muhoksella ja Rantsilassa 
rukoushuoneet syntyivät 
lähes sata vuotta 
sitten jumalaikävästä. 
Nykysukupolvelle 
rakennusten kunnossa 
pitäminen on kunnia-asia.

Kun lähimpään kirkkoon 
on pitkä matka, tiet mut-
kaisia ja huonossa kun-
nossa, mutta ihmisillä on 

valtava Sanan nälkä, pitää Her-
ran huone rakentaa omaan ky-
lään. Kirkkoa syrjäkylien asuk-
kaat eivät tohdi kyläänsä kuiten-
kaan pystyttää. Tiettömien tai-
paleiden taakse alkaa sen sijaan 
nousta vaatimattomampia ruko-
ushuoneita. 

”Jo pitemmän 
aikaa oli kyläm-
me vakavamieli-
semmän väen kes-
kuudessa Jumala 
saanut herätetyksi 
sellaiseen kaipuun 
tunteen Hänen sa-
nansa puoleen, että 
se alkoi toivoa saa-
da omalle kylälle Rukoushuonet-
ta”, lausutaan Rantsilan kappeli-
seurakuntaan kuuluvan Manki-
lan rukoushuoneen vihkimisti-
laisuudessa elokuussa 1930.

Rukoushuoneita perustet-
tiin Suomessa vilkkaasti juuri 
1920–1930-luvuilla. Silloin val-
mistui myös Muhoksen Laita-
saaren rukoushuone. 

Laitasaaren rukoushuone-
yhdistyksen puheenjohtaja As-
ta Pikkarainen tietää, että varat 
omaan rukoushuoneeseen saatiin 
paljolti pitämällä myyjäisiä. 

– Naiset Oulujoen molemmin 
puolin kävivät ahkerasti ompe-
luseuroissa, jotta myytävää riit-
ti, hän kertoo.

Jakokunnalta rahat 
keittiöremonttiin
Vaikka tiet ovat suoristuneet ja 
hevospelit muuttuneet autokyy-
deiksi, sivukylien rukoushuonei-
ta ei ole päästetty rappeutumaan 
Muhoksella eikä Rantsilassa.

Pikkarainen iloitsee, että vii-
meksi kesällä rakennusta voitiin 
kunnostaa, kun Laitasaaren jako-
kunnan osakkaat lahjoittivat ra-
haa keittiöremonttiin. Varsinai-
nen työ tehtiin talkoovoimin.

Rukoushuoneessa on vuosit-
tain noin 30 tapahtumaa. Mu-

hoksen seurakunta 
järjestää siellä ker-
ran viikossa per-
hekerhon. Seura-
kunnan maksamat 
vuokratulot ovat 
yhdistyksen ainoa 
rahanlähde.

Lähiaikoina Lai-
tasaaressa järjes-
tetään iltakirkko. 

Parhaimmillaan rukoushuoneen 
tilaisuuksiin osallistuu kolmi-
senkymmentä kyläläistä.

Liikaa touhotusta 
rukoushuoneen hyväksi
Mankilan rukoushuoneen his-
toria on värikäs. Vanhat pöytä-
kirjat kertovat muun muassa, et-
tei kyläläisten aktiivinen varain-
hankinta talon ylläpitämiseksi 
ollut kaikkien mieleen. Rukous-
huoneen ensimmäinen puheen-
johtaja Juho Keränen erosi teh-
tävästään, koska kyläläiset oli-

vat tehneet hänen mielestään 
Herran huoneesta markkina-
paikan. 

Kyläläisten mukaan todel-
linen syy saattoi olla Keräsen 
kuuluminen pitäjässä synty-
neeseen poliittiseen ryhmään, 
jonka ihanteisiin uskonnolli-
suus ei kuulunut. 

Eräs yhdistyksen jäsen taas 
erotettiin, kun hänen epäiltiin 
harrastavan viinan polttoa.

Rantsilan toisen rukoushuo-
neen, Kärsämänkylän rukous-
huoneen, historiikista löytyy ex-
pääministeri Matti Vanhaseen 
liitetty kiusallinen termi ”lauta-
kasa”. Historian tietojen mukaan 
tuo huomattavasti vaarattomam-
pi lautakuorma toimitettiin maa-
liskuussa vuonna 1928 ”ennen 
kelin loppua joltakin sahalta ru-
koushuoneen tarpeisiin”. 

Kärsämänkylän rukoushuone 
valmistui – rakennusten histori-
aan kuuluvasti – hitaasti, mut-
ta kylän yhteisin tuumin ja voi-
min.

Nykyasukkaat 
arvostavat rukoushuoneita
Kärsämänkylän rukoushuoneyh-
distyksen sihteerin, rantsilalai-
sen Eeva-Liisa Similän mukaan 
1930-luvulla syntyneen ruko-
ushuoneen kunnossapitäminen 
on kylän nykyisille asukkaille 
kunnia-asia. Huonoon kuntoon 
päässyttä rukoushuonetta on re-
montoitu koko 2000-luvun lop-
pupuoli. Talkoissa on ollut enti-
siä kyläläisiä Oulusta ja Raahes-
ta saakka.

Rukoushuoneessa pidetään 
vuosittain muutaman kerran 
maakirkko. Yhdistys vuokraisi 

mielellään taloa myös yksityisten 
käyttöön.

Myös Mankilan rukoushuo-
netta korjattiin vastikään. Vii-
me kesänä myrskyt sai kyläläiset 
kiinnittämään katon entistä lu-
jemmalle.

Siikalatvan kirkkoherra Erkki 
Piri kertoo seurakunnan antavan 
niukasti taloudellista tukea ruko-
ushuoneyhdistyksille. 

– Avokätisempi avustaminen 
on mahdotonta, koska meillä on 

niin runsaasti kiinteistöjä, hän 
sanoo.

Piri arvioi, että rukoushuo-
neet kuuluvat erityisesti lestadi-
olaisen ja viidennen herätysliik-
keen historiaan, mutta rukous-
huoneita rakensivat myös liik-
keisiin kuulumattomat, tavalli-
set Jumalaa ikävöivät seurakun-
talaiset.

RIITTA HIRVONEN

Rukoushuoneita 
perustettiin 
Suomessa 
vilkkaasti 
1920–1930 
-luvuilla.

Laitasaaren rukoushuone.

Kärsämänkylän rukoushuone.

Mankilan rukoushuone.

Laitasaaren 
rukoushuoneessa 
pidetään myös 
kyläläisten omia 
tilaisuuksia, kuten 
syntymäpäivä-, 
rippi- ja 
kastejuhlia.
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

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

kirkkokuoro to 23.9. klo 
18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 24.9. klo 10.
Päiväpiiri ke 29.9. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 30.9. klo 10.
kirkkokuoro to 30.9. klo 
18.30. 
kuolleet: Joel Henrikki Me-
riläinen 71.

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 23.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodissa. 
Seurakuntakerho to 23.9. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
Miesten tiimi kokoontuu 
to 23.9. klo 18 srk-keskuk-
sen neuvotteluhuoneessa. 
Tule mukaan joukkoomme. 
Tied. Martti Heinonen p. 
040 5812 546.
Haukiputaan kirkon kama-
rikuoron syyskauden aloi-
tus to 23.9. klo 18.30 srk-
keskuksessa.
Rukouspiiri to 23.9. ja to 
30.9. klo 18 Puttaan Tuvas-
sa, Kirkkotie 10 C.
Hiippakunnan lähetyssemi-
naari la 25.9. Kiimingissä. Ilm. 
Helena Ylimaulalle, p. 040 
5014764 pe 17.9. mennessä.
kotiseurat su 26.9. klo 16 
Marja-Liisa ja Arvo Alaperäl-
lä, Välitie 16. Mukana mm. 
Pekka Välitalo ja Martti Hei-
nonen.
Raamattupiiri ke 29.9. klo 
18 Puttaan Tuvassa (Kirkko-
tie 10 C).
urkuvartti ke 29.9. klo 12.15 
srk-keskuksen isossa salissa, 
Aino Juntunen.
eläkeläisten musiikkipiiri 
to 30.9. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Perhekerhot: Tiistaisin klo 
10–11.30 Jokelan vanhalla 
koululla, torstaisin klo 9.30–
11 Kellon srk-kodilla, perjan-
taisin klo 9.30–11 Martinnie-
men srk-kodilla ja perjantai-
sin klo 10–11.30 Vakkurilassa 

lauluiltapäivä 
koppalakkien kodalla
sunnuntaina 26.9. klo 14 

Lauleskelemme yhdessä nuotion äärellä. Tarjoilua ja 
arvontaa lähetystyön hyväksi.

kirkonkylällä.  
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C. (Alakouluikäisten 
raamattu- ja lähetyskerho) 
Askartelua, leikkiä, Raamat-
tuun ja lähetystyöhön tutus-
tumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, seu-
rustelemaan, tekemään käsi-
töitä. Voit lukea ja lainata 
lehtiä ja kirjoja. Tuvan käveli-
jät torstaisin klo 12, tule mu-
kaan lenkkeilemään.
Joel Hallikaisen tasauskon-
sertti la 9.10. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Liput 10 € kirkko-
herranvirastosta ja tuntia 
ennen konserttia ovelta.

Virasto avoinna 
maanantaisin, keskiviik-
koisin ja perjantaisin klo 
9–14. 
Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
kirkkoherra 045  2369 
094
talouspäällikkö 045 
6306 082
kerhohuone 387 512 
kirkko 387 336 
srk-talo 387 396 (uusi 
numero!)

Päiväkerhot Lukkarinkan-
kaan kerhohuoneella (Tou-
kolantie 3). Joihinkin päivä-
kerhoryhmiin vielä vapaita 
paikkoja. Tiedustelut Siljal-
ta p. 043 2111 916. Ryhmä 
3A maanantaisin klo 12.30. 
Ryhmä 3 B tiistaisin klo 10 
ja ryhmä 4A klo 12.30. Ryh-
mä 4B keskiviikkoisin klo 
10 ja sisarusryhmä A klo 13. 
Ryhmä 5v torstaisin klo 10, 
sisarusryhmä B perjantaisin 
klo 10. 
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
lasten kirkkopyhäkoulu 
kokoontuu kirkon sakas-
tissa sunnuntaisin jumalan-
palveluksen yhteydessä. 
Tervetuloa koko perheellä 
kirkkoon.
kirkkoneuvoston kokous 
to 30.9. klo 18 virastossa.
Siioninvirsiseurat ke 29.9. 
klo 14 Varjakassa, Martti-
lalla, os. Rauhalankuja 18.
Diakonia: Marjon tavoi-

tat parhaiten puhelimitse p. 
045 638 1973. Myöhemmin 
syksyllä osallistumme edel-
listen vuosien tapaan Ope-
raatio Joulun lapsi -keräyk-
seen, jossa lahjapakettien 
välityksellä lähetämme rak-
kautta Romanian ja Moldo-
van köyhimmille lapsille. Nyt 
on hyvä aika aloitella ja teh-
dä/hankkia lahjapaketteihin 
jotain. Lisätietoja Marjolta. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en syysretki "Pidä itsestä-
si huolta" ma 11.10. Roku-
an kuntokeskukseen. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 30.9. 
Marjolle tai terveyskeskuk-
seen Sarille. Retken hinta 5 
€. Retken järjestää Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö.
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet aloittaa syyskauden 
torstaina 23.9. klo 15 Naskun 
laavulla pappilassa. Jos olet 
noin 10–12-vuotias partiosta 
kiinnostunut poika, tule mu-
kaan. Lisätietoa Maukalta p. 
045 2369 094. Metsähan-
het Naskun laavulla myös to 
30.9. klo 15.
lasten ja nuorten syysleiri 
2010  2.–3.10. Kivirannan lei-
rikeskuksessa Kalajoella. Yli 
8-vuotiaille tarkoitettu leiri 

alkaa la klo 12 ja päättyy su 
klo 13. Ilmoittautuminen vii-
meistään ti 28.9. Sinikka Här-
köselle p. 044 5037 080 tai si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 24.9. klo 
19 5.–6.-lk Jussila ja 7.–8.-lk P 
& A Aspegren. Pyhäkoulut su 
26.9. klo 12 I Räihä II M & H 
Aspegren III E & K Karjula ja 
seurat klo 17 ry:llä. Päiväker-
hot ma, ke klo 17–18.30 ja ti, 
to klo 17.30–19 ry:llä. Ompe-
luseurat ke 29.9. klo 19 ry:llä.

laulukausi 
alkaa 29.9.

Tule mukaan iloiseen 
ja reippaaseen 
aikuisten kuoroon. 
Harjoittelemme 
keskiviikkoisin klo 
18.30–20 srk-talolla. 

Kuoroon ei ole 
pääsykoetta eikä 
sinulla tarvitse 
olla aikaisempaa 
kuorokokemusta.

läheisensä 
menettäneiden päivä 
lauantaina 16.10. klo 10–14 Kempeleen Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ilmoittautuminen Marjalle p. 
040 7430 381 ke 6.10. mennessä. 
Ilmaisen päivän ohjelmassa mm. rovasti, kirjailija Nii-
lo Rauhalan puheenvuoro: Mikä lohduttaa surussa? 

Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö

Pekka Simojoen konsertti
tiistaina 28.9. klo 18 Lumijoen kirkossa. 
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle. 
Iltapalaa 5€ on tarjolla konsertin jälkeen srk-talossa.

kellonkartanon toimintaa: 
kauden päätösviikonloppu 
25.–26.9.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: Pyhäkou-
lut su 26.9. klo 12 Similällä, 
M. Kiviahteella, Ikosella ja L. 
Koukkarilla. Seurat su 26.9. 
klo 16 hoivaosastolla ja klo 
18 srk-keskuksessa. 
kello: Raamattuluokka (isot) 
pe 24.9. klo 17.30 Takkulalla. 
Ompeluseurat pe 24.9. klo 
18.30 ry:llä. Nuortenilta la 
25.9. klo 18 ry:llä. Pyhäkou-
lu su 26.9. klo 12 Littowilla ja 
Saarella. Päiväkerho ma 27.9. 
klo 17.30 ry:llä.
Jokikylä: Miesten ilta to 
23.9.  klo 18.30, raamattu-
luokka pienet pe 24.9.  klo 

17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
24.9. klo 18.30 Elina ja Jussi 
Rehu, Pekka Hintikka, Sanna 
ja Kari Vengasaho, Timo Kar-
sikas, raamattuluokka isot la 
25.9. klo 19 Salinilla, pyhä-
koulut su 26.9. klo 12 Ase-
ma e Antti Partanen, Ase-
ma p Timo Littow, Keskikylä 
Tapio Pakanen, Vänttilänpe-
rä Saku Jokitalo, Taipaleen-
kylä Ari Koivukangas, seurat 
su 26.9. klo 16 ry:llä, päivä-
kerhot ti 28.9. ja ke 29.9. klo 
17.30–19 ry:llä.
kastetut: Viola Edith Päkki-
lä, Veera Eliisa Piittinen, Mil-
ka Juulia Vänttilä, Helka Pih-
la Annikki Björkqvist, Judit 
Sofianna Lohi, Miika Tuomas 
Parviainen, Elli Anneli Harju. 

A r k i s to  /  B e n jamin E a r w i c ke rw w w.sxc . hu
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattupiiri aloit-
taa syyskauden to 23.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Tervetuloa ja uudet ja 
entiset piiriläiset. Lisätieto-
ja Anneli Markkaselta p. 040 
5106 307.
että jaksaisin ensi viikkoon 
–ilta su 26.9. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Gospelia ja ajatuksia elä-
mästä. Lapsille pyhäkoulu. 

Iltateetä nyyttikestiperiaat-
teella.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 29.9. klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot kokoontuvat ti, 
ke klo 9.30–11 ja pe perhe-
päivähoitajille ja heidän hoi-
tolapsilleen klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa ja ti 
ja pe klo 9.30–11 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa tors-
taisin klo 15.30 ja Kokko-
kankaan seurakuntakes-
kuksessa perjantaisin klo 

15. Uudet kuorolaiset ovat 
tervetulleita! Lisätiedot Eija 
Savolainen p. 040 7790 337.
Askeleet on työikäisten lau-
luryhmä, joka haluaisi kas-
vaa kuoroksi. Laulamme uu-
dempia hengellisiä lauluja 
kolmi-, neliäänisesti. Harjoi-
tukset ovat perjantaisin kir-
konkylän seurakuntakodilla 
klo 18–19. Tule mukaan lau-
lamaan! Lisätiedot kuoron-
johtaja Eija Savolainen p. 
040 7790 337.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 29.9. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 30.9. klo 12 kir-
konkylän srk-kodissa. Vierai-
lija Sulo Kreivin aiheena on 
"Kiertokoulusta maailmalle"
kirkkokuoro ke 29.9. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 30.9. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 30.9. 
klo 12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. (Tarvittaes-
sa kuljetus Kirkonkylän srk-
kodilta klo 12.15).
kirkkovaltuuston kokous to 
30.9. klo 18. Pöytäkirja näh-
tävillä 4.10.–3.11. klo 9–15 
kirkkoherranvirastossa ja 

kotisivuilla www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.
läheisensä menettänei-
den päivä la 16.10. klo 
10–14,Kokkokankaan srk-
keskuksessa, Kissaojantie 12. 
Ohjelma: viikkomessu klo 10, 
ruokailu klo 11, Mikä lohdut-
taa surussa? rovasti, kirjaili-
ja Niilo Rauhala klo 12, kah-
vi klo 13.30, loppurukous klo 
14. Päivä on osallistujille il-
mainen. ilmoittautumiset ja 
tiedustelut viimeistään pe 
8.10. diakonissa Leena Hint-
salalle p. 040 7790 365. Jär-
jestää Limingan rovastikun-
nan diakoniatyö.
Syksyn sururyhmä hiljat-
tain läheisensä menettä-
neille alkaa to 30.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-talolla. Ko-
koontumiset ke 13.10., ke 
27.10., to 11.11. ja to 25.11. 
Lisätietoja Leena Brockman, 
040 5004 196 ja Arvo Yrjölä, 
040 7707 431.
Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien retki-
päivä Rokualle 11.10. Hinta 
5 €. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Soile Pakkanen, 040 
7790 367.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 

Niittypirtin kerho ma 27.9. 
klo 13 vanhusten palveluko-
dissa, mukana diakonissa Si-
nikka ja Pirkko avustaa ker-
hoon.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 28.9. klo 12 vintillä pappi-
lan pihapiirissä.
Siioninvirsiseurat ti 28.9. 
klo 19 Luontokeskuksella.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
29.9. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho 29.9. klo 
12 seurakuntatalolla. Muis-
tellaan lapsuutta. Ota valo-
kuva mukaan.
Tupoksen olohuone avoin-
na ke 29.9. klo 13–15 Vana-
mon yläkerrassa, kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Eero, Kyllikki ja Maisa.
kuorot: Kirkkolaulajat ke 
29.9. klo 18 srk-talossa. Täh-
det-kuoroa ei ole 23.9. Seu-
raavan kerran 30.9.
Hartaus to 30.9. klo 14 Ala-

temmeksen vanhainkodilla.
Rakkausmessu pe 8.10. klo 
20 Kempeleen Kokkokan-
kaalla.
Nuoret: Nuortenilta to 23.9. 
klo 18–20 NuorisoNurkas-
sa. Nuorten lähetysvintti ke 
29.9. klo 17–18.30 lähetys-
vintillä.
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
ralli to 30.9. klo 18–20 seu-
rakuntatalolla. Ralliin osallis-
tuvat Loppiaisleiri ja talvileiri 
sekä muualle menijät A-R su-
kunimen mukaan.
Perhekerhot ti 28.9. klo 
9.30–11 Kotikololla. Mukana 
neuvolan perhetyöntekijä
Mira Jussila. Ke 29.9. klo 
9.30–11 Vanamossa. Muka-
na Mira Jussila.
lähetystyö: Lähetysvintti 
avoinna aikuisille maanan-
taisin klo 12–14 pappilan pi-
harakennuksessa. 
Tasaus-myyjäiset S-marke-
tin eteisessä to 23.9. klo 15–
18. Myytävänä Tasaus-tuot-

kirkkoherranvirasto 
avoinna ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17. 

teita sekä leivonnaisia. 
Partio: Kaikkien Seikkailija-
tyttöjen retki to 23.9. Liisan-
linnassa klo 18–20. Retkikir-
je netissä. Make päivystää pe 
24.9. partiotoimistossa klo 
15–17. Lippukunnan hallitus 
partiotoimistossa klo 18–20. 
Kirkkopalvelussa Juolukat su
26.9.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 24.9. klo 
18.30 ry:llä. Äidit ja isät -ilta 
la 25.9. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 26.9. klo 11.30, 
seurat klo 14 Limingan kir-
kossa, seurat klo 17 ry:llä.
kastetut: Sonja Enni Liisa 
Lehtikangas, Mette Malee-
na Lesonen, Aate Severi Pit-
kälä, Minni Lumia Saari.
Vihityt: Tuomas Timo Mati-
as Mikkola ja Anna-Mari Su-
sanna Autio, Jyrki Aleksante-
ri Nikkinen ja Mari Pauliina 
Leukkunen, Vesa-Matti Kyl-
lönen ja Anu Marika Mylly-
kangas.

10–13. 
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Syysmyyjäiset pe 24.9. 
alkaen ruokailulla klo 17 
ry:llä. Seurat su 26.9. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 25.9. klo 
11, iltaohjelma klo 18, Vesa 
Kumpula. Seurat su 26.9. klo 

13 ry:llä.
kastetut: Ella Irene Asikai-
nen, Veeti Veikko Antero 
Kemppainen, Nella Lilja Eve-
liina Ylitolonen, Sonja Juu-
lia Torvinen, Kerttu Amanda 
Siika-aho.
Vihityt: Timo Sakari Ris-
to ja Maarit Helena Siekki-
nen. Sauli Jalmari Siika-aho 
ja Pauliina Marjut Ruonakos-
ki. Edvard Khanjyan ja Mar-
jo Anna Selina Hakkarainen.
kuolleet: Kai Jouko Tuomi-
nen, 85.

S Y Y S R e T k I
mielenterveys-
kuntoutujille Rokuan 
kuntokeskukseen, 
Utajärvelle ma 11.10.

linja-auton aikataulu:
klo. 8.35 Liminka, 
taksiasema (+ lumijokiset)

Päivän kulkua:
•  Alkuhartaus,  kahvit
• ”Pidä itsestäsi huolta”  

/ Eeva-Liisa Impola 
•  Lounas
•  Ulkoilua ja yhdessäoloa
•  Kahvia, lättyjä ja laulua 

kodalla 

Retken hinta 5 €, 
maksetaan omaan 
seurakuntaan/bussissa

Ilmoittautumiset: 
viimeistään 30.9.  
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226  tai
Maire Taikina-aho 
p. 08 55873841
Esteen sattuessa 
ilmoita heti omaan 
seurakuntaan:)

Lämmintä vaatetta 
matkaan! Tervetuloa 
mukaan kivalle syksyiselle 
retkellemme!

Retken järjestää:  
Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö

Sururyhmä alkaa

keskiviikkoisin klo 18 
Limingassa kirkonky-
län diakoniatoimistossa 
13.10.2010–12.1.2011.
Ryhmä kokoontuu 5 
kertaa.

Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot p. 044 7521 226 
/Ilmonen ja 
044 7521 224/Pieskä.

Muistijumalanpalvelus

sunnuntaina 26.9. kello 10
Limingan kirkossa

Messuun kutsutaan erityisesti
omaishoitajia ja muistisairaita läheisineen
Kyytiä tarvitseva, soita p.040 5633 903.
Olisitko sinä kyydin tarjoaja läheisellesi ?

Kirkkokahvit.

Järjestää Limingan seurakunta,
Oulun seudun muistiyhdistys ja 
Omaishoitajat ja Läheiset.
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”Meitä on moneksi” 
Valtakunnallisen vanhusten viikon ohjelma 
Oulunsalossa 5-10.10.2010  
 

Tiistai 5.10.2010  Oulunsalotalo 

9:15 Aamukahvi / Oulunsalon Kyläkamari ja näyttelyn avaus 

10:00 Vanhustenviikon avaus / Anne Niska palvelulautakunnan pj. 

10:40 Hyvään kuntoon / professori, emeritus Erkki Väisänen ja psykiatri Leena Väisänen 

11:35 Taukojumppa ja tauko 

11:45 ”Oma kuntoremontti” Osmo Kaveri kuntoilija 

12:05 Edunvalvonta asiakirja / Kempele-Oulunsalo Osuuspankin edustaja 

12:15 Näyttelyyn tutustuminen ja ruokailu 

 

Keskiviikko 6.10.2010 

13:30 Kaikille avoin viikkomessu Salonkartanossa  

 

Torstai 7.10.2010  ”Rollaattorimarssi” 

13:00 Marssi lähtee liikkeelle Salonkartanosta ja päättyy Caritas-kodin sisäpihalle 

 

Sunnuntai 10.10.2010 Pääjuhla 

10.00 Pääjuhla alkaa messulla kirkossa ja sen jälkeen ruokailu sekä pääjuhla seurakuntatalolla 

 

 

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita vanhusten viikon tapahtumiin! 
 

 

 

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 23.–30.9.2010

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Vanhusten viikon juhla 
ke 6.10.

Lounas seurakuntatalossa porrastetusti klo 11 tai 11.30.
Ilmoittautuminen ruokailuun 30.9. mennessä kirkkoherranvirastoon (klo 9–15)
p. 08 533 1284.

Juhla klo 12.15 Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa
Ohjelmassa mm. sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkasen puhe,
musiikkia: lukion musiikkiryhmä ja seurakunnan päiväkuoro

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

ke 14–17
pe 10–13

kirkkoherranvirasto 
ja toimistot suljettu 

23.–24.9.

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos
ma-pe klo 9–13, 
ke myös klo 16–17

Diakoniaopiskelija Jenni 
Rahko työharjoittelujaksol-
la seurakunnassa 20.9.–12.11.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 23.9. klo 10.45 kap-
pelissa, Liisa Seppänen, Jou-
ni Heikkinen. Aiheena syk-
syn suunnitelmat. Kyyti läh-
tee srk-talolta klo 10.15.
Hartaus ja ehtoollinen to 
23.9. klo 14 Koivu- ja Täh-
tikodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
23.9. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 26.9. klo 11.30 
seurakuntatalon alakerrassa.
Seurat su 26.9. klo 17 kir-
kossa.
Aikuisten raamattupiiri ti 
28.9. klo 17 seurakuntata-
lon kappelihuoneessa, Simo 
Pekka Pekkala.

Iltahartaus ti 28.9. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerhon syys-
kauden aloitus ke 29.9. klo 
11.30 seurakuntatalossa, Lee-
na Leskelä, Liisa Seppänen, 
Jenni Rahko, Ossi Kajava.
Virsilaulut ke 29.9. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java.
Rukouspiiri ke 29.9. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
ehtoolliskirkko to 30.9. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
lähetysilta to 30.9. klo 19 Ii-
da ja Erkki Yliojalla, Ratatie 
30, Jouni Heikkinen.
kuorot: Lapsikuoro ke 29.9. 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Py-
häkoulu kaikenikäisille lap-
sille su 26.9. klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon alakerrassa, 
maksuton, ei ennakkoilmoit-
tautumista. 
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Nuor-
ten iltakirkko pe 24.9. klo 18 
kirkossa, Simo Pekka Pekka-
la, Ossi Kajava. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululai-
sille su 26.9. klo 12–13 seu-

rakuntatalon alakerrassa. 
Saa merkinnän rippikoulu-
korttiin. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kotiraamattuluokka kaikil-
le pe 24.9. klo 19: kirkonkylä 
& Anttila Toppinen, Korivaa-
ra Hyväri, Pälli M. Männikkö, 
Suokylä A. ja H. Tihinen. Py-
häkoulut su 26.9. klo 12: kir-
konkylä Mertaniemi, Anttila 
A-M. ja T. Hoppa, Korivaara 
Räisänen, Pälli Keränen, Suo-
kylä Tiirola. Seurat terveys-
keskuksessa klo 14 ja seu-
rat kirkossa klo 17 ja kahvit 
ry:llä. Päiväkerhot ma 27.9. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka pe 
24.9. klo 18 Vesala, Väntti-
läntie 50. Sadonkorjuumyy-
jäiset la 25.9. klo 11 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 26.9. klo 12: 
Hyrkki Holappa, Paatelanku-
ja 22, Laitasaari Parviainen, 
Käärmeläntie 152, Huovila 
Vatjus, Metsämarjantie 10. 
Seurat ja laulutuokio klo 17 
ry:llä. Päiväkerho ti 28.9. klo 
17.30 ry:llä. 
kastetut: Pontus Olli Kärk-
käinen, Saimi Ilta Katarina 
Pesola.
kuolleet: Leevi Heikki Taski-
la 90.

Pyhäkoulut su 26.9. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä.  
Herännäisseurat su 26.9. 
klo 18.30, Oulunsalon van-
ha pappila, Pappilantie 28.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
28.9. klo 11, Riitta Markus-
Wikstedt.
Teematiistai kyläkamarilla  
28.9. Tarja Peltoniemi, pal-
veluesimies.
Hartaus  29.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerho to 30.9. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Riitta Markus-Wikstedt. Ar-
kilounas.
Hartaus to 30.9. klo 11.30 
Teppolassa, Vesa Äärelä.
Hartaus to 30.9. klo 13 
Kempeleen vuodeosastol-
la, Vesa Äärelä.

umpimähkä-retkiviikko 
päivä-, perhe- ja parkkiker-
hoissa viikolla 39. Retkiai-
kataulut ja ilmoittautumi-
set kerhoissa. Ei normaalia 
kerhotoimintaa.
Mikkelinpäivän lounas su 
3.10. klo 11–14 srk-talossa.
Salonpään ry:  Syysseurat 
su 26.9. klo 12 ja 17 ry:llä, 
Perttu Kyllönen, Mikko Ka-
mula. Seurat 3.10. klo 16 
ry:llä, Matti Lahti, Aarno 
Sassi.
kirkonkylän ry:  Seurat 
to 23.9. klo 14 Salonkarta-
nossa, Esa Kurkela. Seurat 
la 25.9. klo 11.30 Teppolas-
sa, Jorma Vuorma. Seurat 
la 25.9. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 26.9. klo 16 ry:llä, Pek-
ka Kinnunen, Jorma Vuor-
ma. Sisarpiiri to 30.9. Umpi-
mähkässä.
kastetut:  Alma Mirjanna 
Kotkaranta, Noomi Malvii-
na Tauriainen, Aada Linnea 
Karhumaa, Arttu Johannes 
Kärnä.
kuolleet: Pekka Henrikki 
Remes 84.

läHeISeNSä MeNeTTäNeIDeN PäIVä
lauantaina 16.10. klo 10–14
Kempeleessä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, 
Kissaojantie 12

Mikä lohduttaa surussa? Rovasti, kirjailija Niilo Rauhala.
Päivä on ilmainen.
Ilmoittautuminen viimeistään to 7.10. Päiville 
p. 044 7453 853.
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus 
sunnuntaina 26.9. 
jumalanpalveluksen 
jälkeen 
seurakuntatalolla.

Piirijohtaja 
Keijo Vikman 
Kansanlähetyksestä 
kertoo Mordvan kirkon 
työstä.

Tilkkutäkki-
laulujen 

ilta
perjantaina 24.9. klo 

18.30 
Repussa

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

JAAkkO löYTTY & TRe
sunnuntaina 26.9. klo 18

Pulkkilan kirkossa

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

kirkkovaltuusto on kokouk-
sessaan 14.9.2010 valinnut 
Tyrnävän seurakunnan kap-
palaisen virkaan pastori Outi 
Pohjasen Kuopiosta.
Nuttuprojekti käynnistyy 
Tyrnävällä. Oletko kiinnos-
tunut neulomisesta tai ha-
luaisitko oppia? Haluaisit-
ko auttaa vastasyntynei-
tä vauvoja Etiopiassa tai 
muualla Afrikassa? Jos vas-
tasit  myöntävästi niin tu-
le to 23.9. klo 17 Tyrnävän 
srk-talolle, jossa käynnistel-
lään nuttujen neulomispro-
jektia.
Seurakuntakerho ti 28.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
kuorot: Lapsikuoron harjoi-
tus torstaisin klo 16 Temmek-
sen srk-talolla. Kirkkokuoron 
harjoitus keskiviikkoisin klo 
18 Tyrnävän srk-talossa.
Varhaisnuoret: Alakoulu-
ikäisten kerhot syksyllä: ker-
ho tiistaisin klo 16–18 Tyrnä-
vän srk-talon kerhohuonees-
sa. Kokkikerho maanantaisin 
klo 16–18, puuhakerho tiis-
taisin klo 16–18, kokkiker-
ho keskiviikkoisin klo 16–18 
Murron kerhotilassa.
Diakoniaopiskelija Jemina 
kela harjoittelujaksolla seu-
rakunnassamme 20.9.–12.11.
läheisensä menettänei-
den päivä la 16.10. klo 10–
14 Kempeleessä Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Muka-
na mm. rovasti, kirjailija Nii-

kirkkoherra leila Ikosen lähtöjuhla 

sunnuntaina 26.9. 

Aloitamme klo 10 messulla Tyrnävän kirkossa.
Messun jälkeen juhla seurakuntatalolla.

Kirkkokuljetus Temmekseltä.

lo Rauhala. Ilmoittautumiset  
viimeistään 6.10. Riitta Peso-
selle p. 044 7372 630. Järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 26.9. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 25.9. klo 11 
ja klo 18 iltaohjelma ry:llä, 
Vesa Kumpula. Seurat su 
26.9. klo 13 ry:llä.
kastetut: Viivi Juliaana Hint-
sala, Iivo Aukusti Katiska, Je-
re Eero Taneli Mankinen, Sil-
ja Helena Virpi.
kuolleet: Maire Orvokki Oi-
nonen s. Hynninen 52.

S Y Y S R e T k I

mielenterveys-
kuntoutujille Rokuan 
kuntokeskukseen 
Utajärvelle ma 11.10.

linja-auton aikataulu:
08.00 Oulunsalo, srk.talo, 
(+hailuotolaiset)
08.15 Kempele, kirkon-
 kylän srk.keskus
08.35 Liminka, taksiasema 
 (+ lumijokiset)
08.55 Tyrnävä, srk.talo
09.15 Muhos, srk.talo
09.40 Utajärvi, srk.talo
10.00 Perillä Rokualla

Päivän kulkua:
•  Alkuhartaus,  kahvit
• ”Pidä itsestäsi huolta”  

/ Eeva-Liisa Impola 
•  Lounas
•  Ulkoilua ja yhdessäoloa
•  Kahvia, lättyjä ja laulua 

kodalla 

Retken hinta 5 €, 
maksetaan omaan 
seurakuntaan.

Ilmoittautumiset 
viimeistään 30.9. p. 044 
7372 630, Riitta Pesonen.

Lämmintä vaatetta 
matkaan! Tevetuloa 
mukaan kivalle syksyiselle 
retkellemme!

Retken järjestää:  
Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö

Avoimet ovet 
Tyrnävän kirkossa

perunamarkkina-
päivänä lauantaina 

25.9. klo 9–15. Urkujen 
esittely klo 12 ja keski-

päivän urkutuokio 
klo 12.30.

SuRuRYHMä
läheisensä menettäneille

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tun-
teita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen 
kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä tiistaina al-
kaen 12.10.
Vetäjinä diakoni Riitta Pesonen ja diakoniaopiskeli-
ja Jemina Kela. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.10. 
mennessä Riitalle p. 044 7372 630.

Vapaaehtoistyöntekijöiden 
kokoontuminen
tiistaina 28.9. klo 15 Tyrnävän seurakuntatalon 
takkahuoneessa.

Tervetuloa kaikki vapaaehtoistoiminnoissa mukana 
olevat aloittamaan syksyn toimintaa keskinäisen 
jakamisen, suunnittelun ja kahvittelun merkeissä.

Seurakunta myöntää opintoavustusta 150 euroa tyr-
näväläisille kristillisessä oppilaitoksessa tai kirkon vir-
kaan valmistavassa oppilaitoksessa opiskeleville. 

Avustusanomuksen voi toimittaa kirkkoneuvostolle 
3.11. mennessä, os. Kirkkoherranvirasto, Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä.

Nuorten Palveluryhmä 
NuoPa

aloittaa syksyn tiistaina 5.10. klo 15 
seurakuntatalon takkahuoneessa.

Tarkoituksena on kokoontua kah-
den viikon välein auttamaan ja ul-
koiluttamaan tyrnäväläisiä ikäihmisiä ja muitakin apua 
tarvitsevia.
Palveluryhmässä toimimisesta ei makseta palkkaa, mut-
ta jos on mukana aktiivisesti ensi kevääseen asti, seu-
rakunta järjestää palveluryhmälle viikonloppuretken. 
Palveluryhmässä mukana olosta saa halutessaan myös 
todistuksen.
Tervetuloa kaikki rippikoulun käyneet nuoret tekemään 
lähimmäiselle hyvää ja saamaan itselle ja autettavalle 
iloinen mieli.
Lisätietoja saat Salmelta p. 044 7372 631

keSTIlä
Diakoniatyön ja lähetys-
työn yhteiset myyjäiset ja 
arpajaiset pe 24.9. klo 8–12 
seurakuntakodissa. 
Ompeluseurat pe 24.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 26.9. klo 13 ry:llä, 
Markku Kalliokoski ja Jorma 
Poikkimäki. 
Seurakuntakerho pe 1.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 1.10. klo 
19 ry:llä. 
kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 29.9. klo 10 ker-
hokodissa. 

PIIPPOlA
Seurakuntakerho ti 28.9. klo 
12 Väinölässä. 
Mikkelinpäivän perheta-
pahtuma su 3.10. Alkaa klo 
16 srk-kodissa, jossa yhteis-
tä ohjelmaa ja iltapala. Per-
hekirkko klo 18 kirkossa. Il-
moittautumiset tarjoilua 
varten ke 29.9. klo 16 men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 020 7109 860 tai seurakun-
tasihteerille p. 020 7109 736.
Väinölän ja Pulkkilan seu-
rakuntakerhojen syysta-
pahtuma ti 5.10. klo 12 Kai-
ranmaantalossa Leskeläs-
sä. Myytävänä leivonnaisia, 
arvontaa. Lahjoituksia ote-
taan kiitollisuudella vastaan. 
Tuotto Leskelän diakoniaky-
lätoimikunnan hyväksi.

Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
kuollut: Eeva Mähönen s. 
Kauppinen 84.

PulkkIlA
Tasauspäivän lettukahvit ja 
arpajaiset to 23.9. klo 14–18 
srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 24.9. klo 
19 ry:llä. 
Seurat su 26.9. klo 13 ry:llä, 
Heikki Saarela ja Aimo Mik-
konen.
Seurakuntakerho ke 29.9. 
klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 29.9. klo 
13.30 srk-talossa. 
Pulkkilan ja Väinölän seura-
kuntakerhojen syystapah-
tuma ti 5.10. klo 12 Kairan-
maantalolla Leskelässä. Myy-
tävänä leivonnaisia, arvon-
taa. Lahjoituksia otetaan kii-
tollisuudella vastaan. Tuotto 
Leskelän diakoniakylätoimi-
kunnan hyväksi.
kerhot: Perhekerho ma 4.10. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to klo 16, päiväkerho pe klo 
10 srk-talon kerhohuoneessa. 

PYHäNTä
Ruskapiiri pe 24.9. klo 10 Ta-
vastkengän koululla. 
Myyjäiset pe 24.9. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntakerho ke 29.9. 
klo 12 srk-talossa. 
ehtoollishartaus to 30.9. klo 
10.30 Nestorissa.  

Hartaus to 30.9. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
lauluseurat pe 1.10. klo 
18.30 Anna ja Juha Lahdella. 
kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17 (huom. kelloaika muuttu-
nut), veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18 srk-talossa.  
kerhot: Päiväkerho pe klo 11 
srk-talon kerhotilassa ja ke 
klo 13 Tavastkengän koulul-
la. Puuhakerho to klo 12.15 
alakoululla. Varkkarikerho 
to klo 14.30 kerhotilassa. 
Perhekerho ti 28.9. klo 10 
kerhotilassa. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Pentti Leander Ågren ja Ni-
na Beliaeva.
kuollut: Heli Maria Kaarina 
Kamunen s. Ahonpää 76.

RANTSIlA
Maatalousyrittäjien kirkko-
pyhä ja nimikkolähetti Re-
gina Hantikaisen matkaan-
siunaaminen su 26.9. Messu 

Rippikoulunaloituskirkot ja infot
Su 3.10. klo 10 Rantsilan kirkko
Su 3.10. klo 13 Kestilän seurakuntakoti
Su 17.10. klo 10 Pyhännän kirkko
Su 17.10. klo 13 Piippolan kirkko 

Tilaisuudet alkavat jumalanpalveluksella, jonka jälkeen 
infotilaisuus seurakuntakodissa. Kaikki vuoden 2011 rippi-
koululaiset mukaan, myös muualla kuin Siikalatvan seura-
kunnassa rippikoululeirin käyvät osallistuvat tilaisuuksiin. 
Piippolaan tulevat Pulkkilan rippikoululaiset. Rippikoulu-
laisten vanhempia ja huoltajia kutsutaan myös mukaan. 

klo 10 kirkossa. Kirkkokahvit 
ja lähtöjuhlat srk-talossa.
Seurat su 26.9. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntakerho to 30.9. 
klo 13 Rauhalassa. 
Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa. 
lapsikuoro Stellat ke klo 15 
srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 sekä tyttökerho ma klo 
13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koululla 
ja ke klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
kastettu: Olli-Jussi Kallinen.
Vihitty: Heikki Juho Iisakki 
Juntunen ja Mari Katariina 
Myllykoski.
kuollut: Jouni Antero Kan-
sanoja 27.
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Arto Halonen: 
Prinsessa. 

Elokuvateattereissa 
kautta maan.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Päivi Isojärvi luki ennen elokuvan katsomista Prinsessasta kertovan kirjan. Elokuvan tapahtumat keskittyvät sairaalaan, kirja valotti Anna Lappalaisen 
elämää ennen Kellokoskelle joutumista. 

A nn i  K innu n e n

Ilmainen ei kuulosta kovinkaan usein hyvältä yri-
tystoiminnassa. Ilman annettava ei tuo voittoa. 
Ilmaiset näytteet saattavat houkutella asiakkaita 
lähileipomon myymälään, tai kokeilemaan uu-

sinta ja reiluinta kahvimerkkiä, mutta ilmaistuot-
teisiin sijoitetut rahat eivät välttämättä tuo yrityk-
selle maksavia asiakkaita. 

Aiheesta liikkuu kärkeviä mielipiteitä: ilmaisek-
si jaettava musiikki tuhoaa musiikkiteollisuuden ja 
ilmainen nettiuutisointi perinteisen sanomalehti-
journalismin. Chris Anderson näkee asian toisin. 

Provokatiivisessa kirjassaan Ilmainen: Radikaa-
lin hinnan tulevaisuus Wired-lehden päätoimitta-
jana työskentelevä Anderson väittää, että ilmaisen 
käsite on kehittymässä ennennäkemättömän laaja-
alaiseksi ilmiöksi. Kysymys ei ole enää yksittäisis-
tä, ilmaiseksi jaettavien tuotteiden ympärille toi-
mintansa keskittävistä yrityksistä – ilmaisen idea 
on tunkeutumassa joka teollisuuden alalle. Ander-
sonin mukaan ne yritykset, jotka eivät sisäistä tätä 
ideaa, tulevat putoamaan kyydistä.

Andersonin mukaan kysymys on luonnollises-

Ilmainen lounas – ja tuolimaksut
ta kehityksestä: se materiaali, jota pidämme nyky-
ään arvokkaana, muodostuu yhä useammin biteis-
tä kuin atomeista: tietokoneohjelmat, musiikki ja 
elokuvat vs. raaka-aineet. Sitä paitsi, bittien kopioi-
minen ja jakaminen on lähes ilmaista. Tästä näkö-
kulmasta yritysten kannattaakin jakaa ilmaiseksi 
runsaasti bittimateriaalia, jotta ne voivat veloittaa 
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita joillain muil-
la tavoin, esimerkiksi palvelu- ja mainosmaksuilla. 

Anderson kertoo lukijalle ilmaisen käsitteen his-
toriasta, josta anekdoottimaisena esimerkkinä hän 
kirjoittaa Jell-O hyytelön kampanjasta, joka teki 
siitä joka yhdysvaltalaiskodin peruselintarvikkeen: 
kukaan ei tiennyt vielä 1900-luvun alussa miten 
hyytelöä voitaisiin käyttää, joten Genesee Pure Food 
-yhtiö lähetti myyntimiehensä jakamaan koteihin 
ilmaisia – hyytelöisiä – ruoanlaittokirjoja, mikä sai 
kotiäidit kauppoihin haalimaan hyytelöä.

Ajoittain Andersonin todisteluketjut vaikuttavat 
turhan löysiltä. Anderson on kuitenkin vakuuttava 
kirjoittaja, joka ei epäröi esittää mielipiteitään. Hän 
kyhää anekdoottinsa periaatteelliseen muotoon, 

Lukunurkka

jotka yritysten on hänen mukaansa hyväksyttävä. 
Esimerkiksi se mikä on digitaalista, tulee olemaan 
ilmaista, eivätkä piratismin vastaiset lait tai tuote-
suojaukset voi estää tätä. 

Anderson on vahvasti sitä mieltä, että kaikki yri-
tykset joutuvat ennen pitkää kilpailemaan ilmaisen 
kanssa. Siinä missä jokainen yritys haluaa tarjota 
asiakkaalleen parhaat palvelut ja tuotteet, Anderson 
väittää, että ilmaisella voikin olla alun ravisuttelun 
jälkeen elinkeinoelämään herättelevä ja tehokkuut-
ta lisäävä vaikutus. 

LAURI TERVONEN

Kuninkaallinen Kellokoskella
Minä olen prinsessa ja 

Mannerheim on mi-
nun mieheni, ilmoit-
taa Kellokosken mie-

lisairaalan potilas Anna Lappa-
lainen elokuvassa Prinsessa. 

Hänen äitinsä on milloin 
Skotlannin kuningatar, Kreikan 
kuningatar tai Aino Ackté. Prin-
sessan huoneen ovessa on kyltti, 
jossa lukee Kuninkaallinen yksi-
tyisalue. Sitä on syytä kunnioit-
taa.

Tositapahtumiin perustuva 
Prinsessa on Arto Halosen en-
simmäinen teatterilevitykseen 
tuleva pitkä fiktioelokuva. Halo-
nen on aiemmin ohjannut muun 

muassa dokumentit Pyhän kirjan 
varjo ja Magneettimies.

Anna Lappalainen vietti yli 
50 vuotta elämästään Tuusulas-
sa Kellokosken psykiatrisessa sai-
raalassa.  Prinsessa hoveineen sai 
ihailua ja kunnioitusta niin lai-
toksen sisällä hoitajilta ja muilta 
potilailta kuin Kellokosken kylä-
läisiltäkin. Henkilön merkityk-
sestä kertoo jotain se, että sairaa-
lan puistoon pystytettiin hänelle 
muistomonumentti 1995.

Terve 
vai sairas?
Päivi Isojärvi työskentelee kou-
lutuspäällikkönä Hyvän mielen 

talossa Oulussa. Elokuvan aihe-
piiri on hänelle tuttu työn kautta. 

– Elokuva herättelee toivot-
tavasti miettimään, missä me-
nee terveen ja sairaan raja, hän 
sanoo. 

Elokuva toi hänen mielestään 
esiin, että ihmisessä on aina mo-
nia puolia. Sairaaksi luokiteltu 
on muutakin kuin sairautensa: 
hänellä voi olla monenlaisia ky-
kyjä ja taitoja. Esimerkiksi Prin-
sessa toimi hierojana ja halusi 
auttaa ihmisiä.

Muistaa kannattaa myös, et-
tä mielenterveyden tila voi vaih-
della siinä missä fyysinen kun-
tokin.

– Esimerkiksi sairaalan aiem-
man ylilääkärin käytöstä olisi 
voinut kutsua paikoitellen hul-
luksi, Isojärvi sanoo.

Auttaisiko 
insuliinishokki?
Elokuva sijoittuu 1940–1950-lu-
vuille. Prinsessan harhoja yritet-
tiin poistaa monin sen aikaisin 
hoitomenetelmin. Käytössä oli-
vat muun muassa insuliinishokit 
ja malarian istuttaminen. Har-
hat eivät lähteneet. Prinsessa py-
syi Prinsessana loppuun saakka.

Isojärvi katsoi elokuvan Mie-
lenterveyden keskusliiton, Kou-
lukinon ja Art films production 

oy:n järjestämässä koululais-
näytöksessä. Elokuvan ja koulu-
kampanjan avulla halutaan teh-
dä psyykkinen sairaus ymmär-
rettävämmäksi ja hälventää pel-
koja ja ennakkoluuloja. Eloku-
vaa katsomassa oli tällä kertaa 
lukiolaisia. 

– Jäin pohtimaan, oliko nuor-
ten ahdistava katsoa elokuvaa. 
Heillä ei ole välttämättä tausta-
tietoja hoidoista ja sairauksista. 
Jääkö elokuvasta taustoja tunte-
mattomalle käsitys, että psykiat-
rinen sairaanhoito on yhä tällais-
ta, hän miettii.

PÄIVI MÄKINEN

Chris Anderson: Ilmainen
Terra Cognita, 2009
Suom. Kimmo Pietiläinen


