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Kamera 
kirkossa

Sivu 3

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

C
o

li
n 

To
ss

ij
n



2    Nro 32     7.–14.10.2010

Kirkossa saa kuvata, sanovat sekä Julkisen sa-

nan neuvoston edustajat että oikeusoppi-

neet.

Kuvaamisen luvallisuus on soudattanut ja huo-

pauttanut seurakuntia edestakaisin muutaman vii-

me vuoden aikana. 

Yhtäältä pohjana on ollut apulaisoikeusasiamie-

hen lausuma, jonka mukaan kirkossa ei saa kuvata, 

sillä se loukkaa ihmisen yksityisyyttä. Toisaalta taus-

talla on sananvapaus ja oikeus kuvata – ihmisiä kun-

nioittaen – julkisilla paikoilla. 

Kirkkohallitus otti vuosi sitten apulaisoikeusasia-

miehen suosituksen mukaisesti kantaa asiaan. Se 

suositteli seurakuntia olemaan kuvaamatta ja jopa 

ohjeistamaan, etteivät seurakuntalaisetkaan kuvai-

si kirkkokansaa. 

Perusteluna olivat henkilötietolaki ja perustus-

lain kymmenes pykälä, jotka molemmat pyrkivät 

yksityiselämän suojaamiseen. Ohjeissa kehotettiin 

jopa huolehtimaan, että kuvanlaatu on riittävän 

huono, jotta ihmisiä ei voida esimerkiksi jumalan-

palveluksia internetissä välitettäessä tunnistaa. Syy-

nä näet on, että uskonnollinen vakaumus on edel-

lä mainittujen lakien perusteella arkaluontoinen 

henkilötieto, jonka käsittely – siis tässä tapaukses-

sa ilmesisesti esittely – on kielletty.

Onneksi soutamisen suunta on vaihtumassa. 

Tämänhetkisen käsityksen mukaan kirkossa saa 

kuvata. Perusteluna ovat sekä sananvapaus että 

vallitseva käytäntö. Sananvapauteen sisältyy oike-

us ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipi-

teitä ja muita viestejä, kuten laissa todetaan.

Usein sanotaan, että hyvät asiat menevät lakimies-

ten saivartelusta pilalle. Vallitsevasta käytännöstä 

muistuttaminen todistaa päinvastaista: Koska jotain 

on totuttu tekemään, voidaan tottumukseen vedo-

ten toimia samalla tavalla jatkossakin. Kirkoissa saa siis 

edelleen kuvata ja kirkkokansa saa näkyä jumalanpal-

veluslähetyksissä internetissä ja televisiossa. 

Koska evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu 

edelleenkin huomattava enemmistö suomalaista, ei 

sen jäsenyyttä voida pitää arkaluontoisena asiana.

Maalaisjärki näyttää voittavan kuvausasiassa. 

Hyvä niin. Muuten meillä saattaisi olla edessä päivä, 

jolloin kirkossa käyminenkin katsottaisiin niin arka-

luontoiseksi toiminnaksi, että kirkkokansan pitäisi 

peittää itsensä huntuun tunnistamisen – ja yksityi-

syyden suojan rikkoutumisen – pelossa.

Maalaisjärki voittaa sittenkin?

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

7.10.2010

Työntekijälle 
oma elämä
Ilkka Halava ja Mika Pantzar julkaisivat 
viikolla viikolla EVA:n raportin, joka ker-
too työn muuttumisesta. 

”Halava ja Pantzar kuvailevat uutta 
työntekijätyyppiä kuluttajakansalaiseksi. 
Hän haluaa ratkaista työn ja arjen ristirii-
dat omaehtoisella, luovallakin tavalla sen 
sijaan, että etsisi ratkaisuja oraganisaati-
oiden ehdoin. Se merkitsi sopeutumista 
valmiiksi tarjottuihin malleihin. Sen si-
jaan tämä uusi työntekijätyyppi haluaa 
itse löytää itselleen sopivimman ratkai-
sun, mikä tekee hänestä kuluttajan työ-
elämän kentällä.

Kuluttajakansalainen ottaa työelä-
mästä irtiottoja erilaisten vapaiden tai 
osa-aikaisuuksien avulla. Siksi hänen 
uransa etenee purskahdellen – ei siis tap-
pavan tasaisesti junnaten.”

Keskisuomalainen 4. lokakuuta 

Tulitusta 
juoksuhaudoista

Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohta-
ja Simo Juntunen kirjoittaa Raamatulla 
päähänlyömisestä.

”Muutokset synnyttävät myös pelkoja 
ja vastarintaa. Kirkkoomme on syntynyt 
erilaisia rintamia ja ryhmittymiä, jotka 
ovat profiloituneet tärkeäksi kokemiensa 
asioiden taakse. Jännitteiden lisääntymi-
sestä kirkkomme sisällä kertoo muutami-
en pienten, mutta äänekkäiden ryhmien 
viimeaikainen koventunut kielenkäyttö 
muita liikkeitä ja erityisesti kirkon joh-
toa kohtaan. Nämä kirkon ratkaisuihin 
tyytymättömät ryhmät kutsuvat itseään 
usein raamatullisiksi leimaten toiset epä-
raamatulliseksi. Vaikka kriittiselle äänel-
le kirkossa tarvitaan kaikkina aikoina si-
jaa, ampuminen jumalisuuden juoksu-
haudoista ei ketään paranna, mutta mo-
net se voi haavoittaa.”

Hengellinen Kuukauslehti 19/2010

Aatoksia

Harmoonia 
oppimassa

Pari vuotta sitten kiersin vai-
moni kanssa eteläisen Suo-
men kirkkoja. Yksi kirkko jäi 
erityisesti mieleeni. Lähes kes-

keltä metsää kohosi paikkakunnan 
kokoon nähden valtava 1880-luvulla 
valmistunut 1200-hengen punatiili-
kirkko, miljoonan tiilen kirkoksikin 
kutsuttu. Pyhäkön edelleen soivat 
urut otettiin käyttöön vuonna 1902.

Sain luvan tehdä hetken tutta-
vuutta kunniakkaan iän saavutta-
neen soittimen kanssa. Urut soivat 
kuin itsestään, levollisesti ja peh-
meästi. Ne eivät pauhanneet, mut-
ta silti sointi täytti luontevasti tilan. 
Soittimen arvokkaassa olemuksessa 
oli jotain sellaista, ettei mieleni teh-
nyt koetella mihin kaikkiin tyyleihin 
se venyy. Se on edelleen ainut soitin, 
jonka pelkkä sointi on vaikuttanut 
minussa keveän ja valoisan mielen 
useiksi päiviksi.

Aavistuksen samaa olen kokenut 
viime aikoina opiskellessani – Kar-
jasillan kirkkoon alkukesällä vaivih-
kaa kuljettamani – harmoonin soi-
ton alkeita. Myös sen sointia jaksaa 
kuunnella pitkään. Sointi on lempeä 
ja äänen voimakkuuden rajat inhi-
milliset. Massiivikoivua oleva run-
ko elää soinnin mukana resonoiden 
lämpimästi ja voimakkaasti. Reso-
nanssi välittyy sormien päistä rinta-
kehään. Vaikutus on sama kuin lau-
lamisella, se rentouttaa.

Myös muita vaikutuksia olen ha-
vainnut. Sydämen pulssi käy verk-
kaisemmaksi. Tulee luottavainen olo 
kun sointi kantaa. Ei tarvitse rim-
puilla, yksinkertaiset soinnut riittä-
vät. Peruslevoton virsisoittonikin on 
kokenut rauhoittumisen hetkiä: jo-
pa messussa soittaessani olen unoh-

tanut ylläpitää totuttua kiivasta sy-
kettä seurakuntalaisten pitkästymi-
sen estämiseksi.

Edellä mainitussa harmoonis-
sa ja alun uruissa on yhteistä soin-
nin luottamusta herättävän olemuk-
sen lisäksi aikakausi, jota ne edusta-
vat. Ensimmäiset harmoonit valmis-
tuivat 1810-luvulla. Soitin eli kulta-
kauttaan noin vuosisadan verran sii-
tä eteenpäin. Miljoonan tiilen kirkon 
urut ovat tämän sointiaikakauden 
viimeisiä edustajia.

Harmoonin seurassa olen koke-
nut ymmärryksen hetkiä pohtiessani 
kahden vuosisadan takaisia liturgi-
sen soiton ohjeita. Joidenkin sen ai-
kaisten oppikirjojen mukaan oikea 
virsitempo on jopa neljä sekuntia sa-
nan tavua kohti, paaston aikana viisi 
sekuntia. Näin veisattuna esimerkik-
si ”Jumala ompi linnamme” -virren 
yhden säkeistön soiva kesto on vä-
hintään neljä ja puoli minuuttia. Las-
kemaani aikaan eivät sisälly hanka-
lasti mitattavissa olevat säerajat; nii-
den aikana ”seurakuntalaisten täy-
tyy saada rauhassa muutaman ker-
ran hengähtää”.

Vaan mikäpä veisatessa, kun Sana 
elää ja sointi kantaa? Mitä muuta ih-
minen pohjimmiltaan kaipaa?

JUHA SORANTA
Kirjoittaja on Karjasillan 

seurakunnan kanttori
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Kirkossa saa kuvata, 
linjasi Julkisen sanan 
neuvosto. Samoilla 
linjoilla ovat myös 
oikeusoppineet, tietyin 
varauksin.

Saa kirkossa kuvata. Ei saa.
Saa. Muutaman vuoden 
aikana on aiheesta tullut 
useita erilaisia linjauksia 

apulaisoikeuskanslerilta, kirk-
kohallitukselta ja Julkisen sanan 
neuvostolta. Tällä hetkellä vaa-
ka näyttäisi kallistuvan kirkos-
sa kuvaamisen sallimiseen. Tuo-
rein linjaus kirkossa kuvaamises-
ta on Julkisen sanan neuvoston. 
Se päätti, kuten Kotimaa 24 syys-
kuussa asiasta uutisoi, että kir-
kossa saa kuvata. 

Puheenjohtaja Risto Uimosen 
mukaan päätös 
oli yksinkertai-
nen. Julkisella 
paikalla saa lain 
mukaan kuvata, 
ja kirkko on jul-
kinen paikka. 

– Tietyt kir-
kolliset toimi-
tukset voivat olla diskereettejä, 
hienotunteisuutta vaativia, mut-
ta ehdotonta kieltoa on vaikea 
hyväksyä.

Ei voi 
kieltää
Julkisen sanan neuvostolle teh-
dyssä kantelussa oli kyse Sata-
kunnan Kansan etusivulla ol-
leesta kuvasta, jossa oli kaksi ih-
mistä ehtoollisella. Toinen heis-
tä oli Kankaanpään kirkkoherra 
Keijo Rainerma, joka on tunnet-
tu naispappeuden vastustaja. 

Kirkossa saa kuvata
Satakunnan Kansa piti kirk-

koherran osallistumista naispa-
pin toimittamalle ehtoolliselle 
niin merkittävänä uutisena, että 
päätti julkaista kuvan. 

Julkisen sanan neuvoston mu-
kaan Satakunnan kansa ei uu-
tisoinnillaan rikkonut hyvää 
journalistista tapaa. Päätökses-
sä muistutetaan, että ”kirkko on 
julkinen tila ja jumalanpalvelus 
avoin tilaisuus”.

Samalla kannalla ovat myös 
hallinto-oikeuden professori Ol-
li Mäenpää Helsingin yliopistos-
ta ja työehtoasiamies Sanna Ni-
kula Journalistiliitosta.

Tilaisuuden luonne 
ratkaisee
Olli Mäenpään mukaan ei ole 
olemassa yleispätevää vastaus-
ta siihen, saako kirkossa kuva-

ta. Sen ratkaise-
vat kirkossa jär-
jestettävän tilai-
suuden luonne 
ja vallitseva käy-
täntö.

Mikäli kirk-
koon on kaikil-
la vapaa pääsy – 

kuten esimerkiksi kesäisin usei-
siin kirkkoihin on – niissä saa ku-
vata. 

Jos on kyse jumalanpalveluk-
sesta, johon kaikkien halutaan 
tulevan, kyse on julkisesta tilai-
suudesta. Silloin kuvaaminen on 
Mäenpään mukaan sallittua. 

Jos on kyse häiden kaltaisesta 
perhetilaisuudesta, on tilaisuus 
yksityinen. Sellaisessa tapahtu-
massa läsnä olevat, perheeseen 
kuuluvat saavat kuvata tilaisuut-
ta ja sen osallistujia, arvioi Mä-
enpää.

Sen sijaan hänen mukaansa 
ei ole sanottua, että yksityistilai-
suudessa otettua kuvaa saisi jul-
kaista. Siihen pitää pyytää asian-
osaisilta lupa. Se koskee sekä ku-
vien lähettämistä johonkin leh-
teen että niiden julkaisua esimer-
kiksi omilla internetsivuilla.

Sanna Nikula on pitkälti sa-
maa mieltä Mäenpään kanssa. 
Kirkossa tai muussa suljetussa 
tilassa pidettävässä yksityistilai-

Kirkoista on televisioitu ju-
malanpalveluksia jo vuo-
sikymmenten ajan. Muu-
taman vuoden ajan niitä 

on voinut seurata myös interne-
tistä seurakuntien omina lähe-
tyksinä. Yksi nettijumalanpalve-
lusten välittäjä on Virtuaalikirk-
ko, jonka kautta esimerkiksi Ou-
lun tuomiokirkon sunnuntaiju-
malanpalvelukset sekä osa kon-
serteista ja muista tilaisuuksista 
ovat katsottavissa. 

Osa internetissä näytettävistä 
jumalanpalveluksista on kuvat-
tu niin, että niissä näkyvät mel-
keinpä pelkästään pappi, alttari 
tai kanttorin selkä. Professori Ol-
li Mäenpää ei pidä näin tiukkaa 
linjaa tarpeellisena.

– On vakiintunut käytäntö, et-
tä sekä Yleisradiossa että netissä 
on lähetetty kuvaa sekä jumalan-

palveluksesta että 
siihen osallistu-
vista ihmisistä.

Vakiintuneel-
la käytännöl-
lä oikeusoppi-
neet viittaavat 
jostain asiasta 
– tässä tapauksessa ju-
malanpalvelusten lähettämisestä 
– syntyneeseen tapaan, joka on 
muodostunut hyväksytyksi.

– On mahdollista, että joku 
tiukkapipo voi päätellä kirkossa 
käymisestä ihmisen uskonnollis-
ta vakaumusta. Minä en kuiten-
kaan lähtisi näin tiukalle linjalle, 
Mäenpää toteaa. 

Työehtoasiamies Sanna Niku-
la Journalistiliitostapitää selviö-
nä, että jumalanpalveluksia pi-
tää voida lähettää myös interne-
tissä niin, että kirkkokansaa näy-

tetään. Hän 
muistuttaa, että enem-
mistö suomalaisista kuuluu edel-
leen luterilaiseen kirkkoon.

Kirkkohallituksen vajaa vuo-
si sitten antamien ohjeiden mu-
kaan kuvaamisesta on ilmoitet-
tava. Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ilmoittaa virtuaalikirkko-
lähetyksestä Rauhan Tervehdyk-
sen jumalanpalvelusilmoituksen 
yhteydessä ja tuomiokirkon il-
moitustaululla.

Netissä voisi näyttää 
enemmän

suudessa saa kuvata silloin, kun 
ei loukata osallistujien yksityi-
syyttä. Esimerkiksi yksityisyy-
den loukkaamisesta Nikula mai-
nitsee surevien ihmisten kuvaa-
misen hautajaisissa.

– Jo journalistin ammattietii-
kan pitäisi sanoa, että sitä ei ku-
vata.

Tavallista seurakuntalaista tai 
seurakuntapäättäjää oikeusoppi-
neiden eriävät linjaukset voivat 

hämmentää. Nikulan mukaan 
lain soveltaminen ratkaistaan 
viime kädessä tuomioistuimessa. 

Oikeudenkäyntien tielle läh-
temistä hänkään ei kuitenkaan 
suosittele. 

– Ehkä intressiristiriita sanan-
vapauden ja yksityisyydensuojan 
välillä täytyy hyväksyä.

TEkSTiT: SATU LAPiNLAMPi

Julkisella paikalla 
saa lain mukaan 
kuvata, ja kirkko on 
julkinen paikka.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r



4    Nro 32     7.–14.10.2010

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 93 000, 13 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Va. päätoimittaja: Elsi Salovaara 044 5626 447
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 5626 449
Toimittaja: Tytti Pääkkönen 044 5626 452
Toimittaja: Rauhan Tervehdys / Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 5297 558

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset 
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: Rovaniemi– Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Juna ei 
mennyt vielä

Edellisessä Rauhan Terveh-
dyksessä oli ekumeniaa kä-
sittelevä juttu, johon halu-
an esittää pari kommenttia.

Ekumenian juna ei men-
nyt vielä. Onneksi. Mei-
tä luterilaisia on vain kol-
me prosenttia maailman 
kristityistä. Näin pienenä 
vähemmistönä emme voi 
kuvitella, että meillä olisi 
hallussamme koko totuus 
kristillisestä uskosta.

Ekumeniassa on ky-
se siitä, että kuuntelem-
me toisiamme ja opette-
lemme yhdessä etsimään ja 
tuntemaan Jumalaa ja hä-
nen valtakuntansa aarteita. 
Yksikään kristitty ei voi ol-
la uskossaan valmis. Tääl-
lä maan päällä tähyämme 
kohti tulevaa täyttymystä. 
Miksi sulkisimme korvat 
kuulemasta, miten Jumala 
on avannut itseään toisille 
kristityille?

Missään tapauksessa 
ekumenian ei tule olla vain 
harvojen harrastus. Kris-
tuksen oma rukous seu-
raajiensa ykseyden puoles-
ta on jatkuva kehotus ja vel-
voitus ekumeniaan kaikille 
kristityille.

On suuri ilo, että omassa 
maassamme vallitsee pää-
sääntöisesti erittäin myön-
teinen ilmapiiri kristillis-
ten kirkkojen ja yhteisöjen 
välillä. Se ei valitettavas-
ti ole itsestäänselvyys. Yh-
teinen rukous ja ponniste-
lu hajaannuksen syntiä vas-
taan jatkukoon niin kirk-
kojen johtajien kuin yksit-
täisten kristittyjenkin vä-
lillä.

VEiJO kOiVULA
Oulu

Postia

Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. 
Tekstit voi toimittaa 
sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi) tai 
postitse (PL 102, 90101 
OULU). Yhteystiedot 
on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on 
oikeus lyhentää ja otsi-
koida tekstejä.

Islaminuskoisille 
maahanmuuttajille 
ei tarjota uskonsa 
harjoittamiselle 
samanlaista tukea 
kuin luterilaisille ja 
ortodokseille. 

Ehdotus järjestää Suomessa asu-
ville muslimeille imaamikoulu-
tusta on pysähtynyt toistaisek-
si ministeriöihin. Idean isän Ou-
lun seurakuntayhtymän kansain-
välisen työn pastorin Árpád  Ko-
vácsin mukaan ministeriöt pal-
lottelevat asiaa keskenään, koska 
ne eivät uskalla tehdä päätöksiä. 

– Poliitikot pelkäävät, että jos 
he munaavat, heitä ei valita uu-
delleen.

Pallottelu kertoo Kovácsin 
mukaan, kuinka vähän viran-
omaisilla on oikeasti halua ko-
touttaa maahanmuuttajia. 

Ministeriöt  
sysäävät vastuuta
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen 
johtaja Leila Helaakoski pyy-
si loppukesästä, että asiaa selvi-
teltäisiin ministeriöissä. Sisämi-
nisteriön kansliapäällikkö Ritva 
Viljanen piti ideaa hyvänä. Hä-
nen mukaansa ministeriön ko-
touttamisrahat on kuitenkin jo 
sidottu käynnissä oleviin hank-
keisiin.

Kovácsin mukaan vähäiset 

kotouttamisrahat puhuvat selvää 
kieltä: yhteiskuntaa ei kiinnosta 
maahanmuuttajien kotouttami-
nen, vaikka juhlapuheissa muu-
ta vakuutetaankin.

Opetusministeriön mieles-
tä imaamikoulutus kuuluisi työ- 
ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja 
elinkeinoministeriöstä taas ar-
vellaan, että asia kuuluisi pikem-
minkin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle ja sisäministeriölle. 

Ääriryhmien tavoite:  
islamilainen Suomi
Kovács pelkää, että ilman maltil-
lista imaamikoulutusta Suomen 
islamilaiset voivat radikalisoi-
tua. Pastorin mukaan jo nyt kak-
si Etelä-Suomessa asuvaa musli-
mia on saanut imaamikoulutus-
ta Saudi-Arabiassa, jossa vallitsee 
fundamentalistinen ja länsivasta-
inen wahhabilaisuutena tunnettu 
islamin suuntaus.

– Wahhabilaisuudessa ei ole 
muille islamin suuntauksille 
ominaista rauhallista rinnakkai-
seroa muiden uskontojen kanssa.

Monet muslimit ajattelevat, 
että Suomesta tulee vielä islami-
lainen maa. Se on heidän tavoit-
teensa, Kovács sanoo.

Imaamikoulutuksen tyssää-
misestä ei ole Kovácsin mukaan 
välittömiä seurauksia. Hän kui-
tenkin viittaa Englantiin, jossa 
uskonyhteisöjen opettajat ovat 
avainasemassa mielipiteiden 
muokkaamisessa.

– Jos me voisimme antaa tä-
käläisille imaameille työkaluja 
kehittää itseään, voisimme vielä 
vaikuttaa siihen, ettei maassam-
me tapahdu radikalisoitumista. 

Ruotsia  
ei kannata matkia
Ruotsissa hiljattain tehdyn tutki-
muksen mukaan imaamikoulu-
tuksen voisi tulkita niin, että val-
tio ohjaa uskonnollista yhteisöä. 

– Kuka sanoo, että valtion tu-
lee kouluttaa imaameja. Valtiolla 
ei ole edes kykyä siihen. 

Valtio voisi kuitenkin tukea 
koulutusta, ostaa palveluja tai 
tulla jollain muulla tavalla vas-
taan. Kovácsin mukaan Suomes-
ta löytyy tahoja, jotka voivat kou-
luttaa imaameja. Yksi vaihtoeh-
to on myös maltillisena tunnettu 

bosnialainen Sarajevon yliopisto. 
– Kentältä tulee nyt viestiä 

useammastakin suunnasta, että 
koulutukselle olisi tarvetta.

Kovács pelkää, että asiassa ei 
tapahdu mitään uutta nyt, kun 
Ruotsissa on tehty selvitys imaa-
mikoulutuksesta ja sen suhtees-
ta valtioon.

– Olen kahdeksan vuotta va-
roittanut seuraamasta Ruotsin 
esimerkkiä. Suomessa on ihan 
eri tilanne. 

Suomessa valtio tukee jo lute-
rilaisten ja ortodoksien uskon-
nonharjoitusta kouluttamalla 
teologeja ja muita kirkon työnte-
kijöitä. Sitä ei kuitenkaan pidetä 
uskonnollisen yhteisön valtiolli-
sena ohjauksena.

TEkSTiT: PEkkA HELiN

Imaamikoulutus tyssäsi

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Rauhan Tervehdys tavoitti Poh-
jois-Suomen Islamilaisen Yhdys-
kunnan puheenjohtajan Abdul 
Mannanin ja varapuheenjohtaja 
Atef Hamadan.  Mannan ja Ha-
mada eivät ota kantaa siihen, pi-
täisikö suomalaisille muslimeille 
antaa imaamikoulutusta, koska 
heillä ei tietoa mahdollisen kou-
lutuksen sisällöstä. 

Suurimmalla osalla Suomen 
imaameista on jo koulutus. Mo-

nien koulutus on jopa korkea-
tasoista. Mahdollisen opettajan 
tulisi olla hyvin koulutettu mus-
limiopettaja. Tällainen henki-
lö voisi olla esimerkiksi Suomen 
mufti Walid Hammoud. Mufti 
on islamilainen laintulkitsija.

Suomessa ei ole Mannanin ja 
Hamadan mukaan radikaale-
ja imaameja eikä Suomessa ole 
muutenkaan näkyvissä musli-
mien radikalisoitumista.

Muslimien edustajat:  
Ei radikalisoitumista näkyvissä
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Katolinen nunna Mary 
MacKillop aiotaan julis-
taa lokakuussa pyhimyk-
seksi.  MacKillopista tulisi 

näin ensimmäinen australialai-
nen, jonka katolinen kirkko ko-
rottaa pyhiensä joukkoon. Asias-
ta kertoo arvostettu brittiläinen 
sanomalehti The Guardian. 

Mary MacKillop  syntyi vuon-
na 1842 Melbournessa. Hänen 
vanhempansa olivat muuttaneet 
Australiaan Skotlannista. Ma-
ry työskenteli opettajana, mutta 
päätyi sitten nunnaksi.

Maryn elämänvaiheet ovat 
jokseenkin hyvin tiedossa, mut-
ta viime viikolla tuli esille uusi 
hätkähdyttävä tieto. Australialai-
nen televisiodokumentti paljasti, 
miten rumasti katolinen kirkko 
kohteli MacKillopia sen jälkeen,  
kun hän vuonna 1870 paljasti pe-
dofiilipapin.

MacKillop ja hänen nunnasi-
sarensa kertoivat hiippakunnan 
johdolle kuulleensa huhun,  jon-

ka mukaan Patrick Keating -ni-
minen pappi käytti oppilaita hy-
väkseen kirkon koulussa Adelai-
nessa. Keatingin toimet tutkittiin 
ja hänet siirrettiin pois tehtävis-
tään. Keating sai myös lähtöpas-
sit kotimaahansa Irlantiin.

MacKillopia rangaistiin. Kea-
tingin pappisystävä oli niin vi-
hoissaan pedofiilipapin saamas-
ta kohtelusta, että suostutteli 
piispa Laurence Sheilin erotta-
maan nunnan tottelemattomuu-
den vuoksi.

– Tämä pappi ei todellakaan  
pitänyt MacKillopista, toteaa si-
sar Audrey Thomson Pyhän Joo-
sefin Pyhän Sydämen sisarten 
sääntökunnasta. Sääntökunta on 
MacKillopin perustama.

Rohkeaa nunnaa ei auttanut, 
että hän oli aikaisemmin nous-
sut kirkollisia johtohenkilöitä 
vastaan. Piispat olivat tottuneet 
määräämään mitä nunnien tu-
lisi tehdä, mutta Marystä tämä 
oli huono käytäntö. Hän halusi 

nunniensa määräävän itse omas-
ta toiminnastaan ja vastaavan sii-
tä vain Roomalle.

MacKillop hyväksyttiin vii-
den kuukauden kuluttua jälleen 
kirkon huomaan ja hänen sallit-
tiin jatkaa työtään. Vasta vuonna 
2009 Adelainen arkkipiispa pyy-
si julkisesti anteeksi nunnan koh-
telua.

Pyhimysehdokasta 
väitetään juopoksi
Pyhimykseksi julistamisen 
prosessi on viivästynyt, kos-
ka MacKillopin väitetään olleen 
juoppo. Sääntökunnan sisaret 
kertovat, että MacKillop joi kon-
jakkitoteja saadakseen helpotus-
ta vaivoihinsa.

Huhu alkoholismista ei ole es-
tänyt sääntökunnan jäseniä Fort 
Williamsissa Skotlannissa pis-
täytymästä paikalliseen pubiin, 
jossa  MacKillopin äiti asui lap-
suudessaan.  Ben Nevis -pub pal-
velee yhä asiakkaitaan.

– Käymme siellä silloin täl-
löin muistelemassa Marya, sisar 
Audrey Thomson  kertoo.

Tavallisesti nunnat eivät nosta 
lasia MacKillopille. Sen sijaan he 
eivät pane ollenkaan pahakseen, 
jos heitä valokuvataan asiakkai-
den kanssa.

Mary MacKillopia pidetään 
Australiassa kansallissankarina. 
Hänet tunnetaan työstään köy-
hien ja haavoittuvaisten puolesta. 
Tähän joukkoon kuuluivat myös 
ilotytöt ja vangit. Mary auttoi yh-
tä lailla myös niitä, jotka eivät ol-
leet katolisia. Hän perusti myös 
kouluja eri puolille Australiaa.

Monet ovat ehdottaneet, että 
nunnalle annetaan virallisesti se 
nimi, jolla hänet jo muutenkin 
tunnetaan: Mary MacKillop, hy-
väksikäytettyjen suojelupyhimys. 

PEkkA HELiN

Maata  kiertelemässä

Pedofiilin käräyttäneestä 
tulossa pyhimys

Pullonpalautus 
tukee 
lähetystyötä 
Espoolaisen kauppakeskus 
Lippulaivan asiakkaat voi-
vat pulloja palauttaessaan tu-
kea Espoonlahden seurakun-
nan toimintaa. K-Supermar-
ket Seilorin kauppiaan Hei-
mo Välisen aloitteesta heinä-
kuussa käynnistynyt toiminta 
on tähän mennessä tuottanut 
runsaat 200 euroa seurakun-
nan kassaan.

Kauppakeskus Lippulaivan 
pullokoneella asioivat voivat 
seurakunnan lisäksi antaa eu-
ronsa myös paikallisille urhei-
luseuroille, Suomen Punaisel-
le Ristille tai ambulanssiheli-
kopteri Medi-Helille.

Espoonlahden seurakun-
ta käyttää pullokoneen tuoton 
lähetystyön tukemiseen. 

Ihmiskauppaa 
epäillään
Pro-tukipiste on havainnut 
Suomessa toimivien nigeri-
alaisprostituoitujen parissa 
viitteitä ihmiskaupasta. Ke-
hittämiskoordinaattori Es-
si Thesslund kertoo järjestön 
törmänneen tapauksiin, joissa 
prostituoituja on estetty vaih-
tamasta työtä, painostettu, tai 
kohdeltu väkivaltaisesti.

Poliisi ei vahvista tietoja. Ri-
koskomisario Kenneth Eriks-
sonin mukaan nigerialaisten 
prostituutio on ulkomailta oh-
jattua ja päätekijät toimivat 
Espanjasta tai Italiasta käsin. 
Myöskään parittajaa ei Eriks-
sonin mukaan välttämättä tar-
vitse lähettää Suomeen.

Nigerialaiset ovat suurin 
yksittäinen Afrikasta tuleva 
prostituoitujen ryhmä. Heitä 
arvioidaan olevan Suomessa 
muutamia kymmeniä.

Pro-tukipiste on seksityön-
tekijöiden asemaan ja oikeuk-
siin keskittynyt riippumaton 
kansalaisjärjestö.

Mr. Gay Finland 
ehdokkaana
Suomen ensimmäiseksi Mr. 
Gay Finlandiksi valittu Ken-
neth Liukkonen on ehdolla 
seurakunnallisiin luottamus-
toimiin marraskuun vaaleissa.

Liukkonen on puoluetaus-
taltaan demari. Hän on eh-
dokkaana Turun ruotsalaises-
sa seurakunnassa.

Mary MacKillop

Poliisin pidättämän ango-
lalaispojan Stallone Pin-
heiron, 19, käännyttämis-
prosessi on jäissä, kunnes 

päätetään myönnetäänkö hänelle 
muukalaispassi. Passin myöntä-
minen merkitsisi oleskelulupaa. 
Hakemus on jo jätetty.

– Kielteinen päätös johtaisi il-
meisesti maastakäännytykseen, 
kertoo Pinheiron sielunhoitaja, Sii-
kalatvan kirkkoherra Erkki Piri.

Muukalaispassianomuksen kä-
sittelyssä menee viikosta kuukau-
teen, Piri jatkaa.

Muukalaispassin turvin Pin-
heiro saisi jatkaa opiskeluaan Pu-
dasjärven ammattikoulussa. Hä-
nelle yritettäisiin myös saada py-
syvä oikeus asua maassamme.

Viime viikolla Oulun hiippa-
kunnan piispa Samuel Salmi ve-
tosi voimakkaasti maahanmuut-
toviranomaisiin ja erityisesti mi-
nisteri Astrid Thorsiin (r.), jotta 
Pinheiron tapaus selvitettäisiin ja 
selostettaisiin kansalaisille. 

Piri ei tiedä, onko vetoomus 
mennyt Thorsille saakka. Ainakaan 
ministeri ei ole vastannut siihen.

– Eivätko viranomaiset halua 
ottaa yksittäistapaukseen kan-

Angolalaispojan 
käännytys jäissä

taa? Piri ihmettelee ministerin 
vaikenemista.

Pinheiro haettiin 23. syyskuu-
ta Pudasjärveltä ja vietiin polii-
sitalon putkaan Ouluun. Sieltä 
hänet siirrettiin muutama päivä 
myöhemmin Helsinkiin odotta-
maan maastakäännytystä. Sal-
men mukaan pojan pidätys oli 
kohtuuton. 

Myös Piri kauhistelee kuinka 
Pinheiro vietiin Oulussa putkaan 
kuin hän olisi ollut rikollinen tai 
juoppo.

Pinheirolle oli kesällä kerrottu 
etukäteen, että hänet aiotaan pa-
lauttaa Angolaan. 

– Hänelle ei kuitenkaan ker-
rottu, milloin poliisit tulevat. Sit-
ten he tulivatkin kuin varas yöl-
lä. Eikö olemassa muuta tapaa to-
teuttaa maastakäännytyksiä kun 
panemalla ihmisiä putkaan? Ei 
pidä ottaa pakolaisia ollenkaan, 
jos heitä ei voi kohdella parem-
min, Piri sanoo.

Pirin mukaan Pinheiron pidä-
tys toteutettiin varmaankin kaik-
kien periaatteiden mukaisesti.

– Mutta ovatko nämä periaat-
teet oikeudenmukaisia, kirkko-
herra kysyy. 

Pirin mukaan ne eivät aina-
kaan mahdollista tapausten yk-
silöllistä käsittelyä.

Pinheiron kertomusta 
ei uskottu
Viranomaiset eivät uskoneet Pin-
heiron kertomusta tulosta Suo-
meen turvapaikanhakijaksi. Hä-
nellä ei ole myöskään minkään-
laisia papereita. 

Viranomaiset päätyivät Pirin 
mukaan siihen, että tulotarina oli 
keksitty. 

Pinheiro on kertonut, että hän 
tuli kaksi vuotta sitten alaikäise-
nä Turkuun. Hän oli lähtenyt ko-
timaastaan pakoon poliisin am-
muttua hänen vanhempansa ja 
hyvän ystävänsä.

– On olemassa henkilöitä, jot-

ka kertovat viranomaisille mi-
tä uskomattomimpia tarinoi-
ta tai tekeytyvät sairaiksi. Maa-
hanmuuttoviranomaiset ja polii-
si ovat nähneet tällaisiä ihmisiä ja 
kovettuneet, Piri uskoo.

– Pinheiro opiskeli vuoden 
Ranuan kristillisessä kansanopis-
tossa. Jos hänellä olisi rikollisia 
taipumuksia, ne olisivat opistos-
sa selvinneet. Päinvastoin, hän oli 
fiksu ja pidetty oppilas.

Piri saa Pinheiron luvalla tu-
tustua viranomaisten papereihin, 
jotka koskevat käännytyspäätös-
tä. Päätösperusteissa on Pirin 
mukaan selvää hataruutta.

Stallone Pinheiroa pidetään 
Helsingissä Metsälän vastaanot-
tokeskuksessa. 

PEkkA HELiN
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• 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

Yhdistykset

Rauhan Tervehdys -lehden jakeluhäiriöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Armon seurakunta
Tervetuloa kuuntelemaan 
Jumalan Sanaa
su 10.10. ja 24.10. klo 14.00
www.armonsrk.net

Herättäjän kirkkopyhä: su 10.10. klo 10.00 messu ja seurat Kempeleen 
kirkossa. Su 10.10. klo 10.00 messu Rantsilan kirkossa ja seurat seurakun-
tatalossa. 
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 14.10. klo 18.00 Aino Junttilalla Puo-
lukkatie 5 Temmes.

Koulutettu jäsenkorjaaja

Jari Sipilä
- polvi - nilkka - iskias

p. 040 587 9410
Ammattilaisen hoidossa ei käytetä 

äkillisiä paineluita / vääntelyitä. 
Fasettilukko -oireet 

helposti hoidettavissa.
Myllytie 76, Haukipudas

www.jasenkorjaaja.fi 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 8.10. klo 18.30 
Öbergin talon alakerrassa, 

Aarre-ilta 11–14-vuotiaille.

Uutta! 

JUNALLA PÄRNUN 
KYLPYLÄMATKAT

Tervis  Paradiis
16.–24.10. 529€       559€
20.–28.11. 479€       519€
4.–12.12.  479€       519€
Joulumatka
18.–27.12. 599€       629€
Kylpylämatka sisältää junamatkat 
pohjoisesta (Kemijärvi, Rovaniemi, Kemi, 
Oulu) Helsinkiin ja takaisin, laivamatkat 
kansipaikoin, majoitus 2hh täysihoidolla, 
lääkärin määräämät hoidot, kaupunki-
kierros, bussi mukana koko matkan ajan 
Helsingistä alkaen.

MATKA VEIJALAINEN
(017) 386 3223

www.matkaveijalainen.fi 

Su 10.10. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Vieraina pastori Juhani Kolehmainen

ja lauluryhmä Kemistä
Ke 13.10. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 8.10. klo 18 LIFTjr. Pe 8.10. klo 20 LIFT, 
Miika Savola, Joni Ruokamo, New Song. Su 10.10. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Mark-
ku Tossavainen, Holy Wind. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Su 10.10. klo 12 Oulun helluntailähetys 
ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous. Su 10.10. 

klo 17 Church@78, international service, Luke Barnes, Andrey Sirotkin, Nicki 
Berry. Ke 13.10. klo 19 Sana ja rukous, Riitta Kakko, Pasi Markkanen. To 14.10. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. KAIKILLE KANSOILLE
– lähetystapahtuma 15.–17.10. Tarkemmin netissä. TERVETULOA!

Su 10.10. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Matti Rahja. To 14.10. klo 19 
NA- ja opiskelijailta Olavi Rimpiläinen, 
’Kirkko tänään’. Tervetuloa!

Su 10.10. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 11.10. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00. Sydämellisesti Tervetuloa!

Seurat su 10.10. klo 15 Tuomas 
Myllylä, Niilo Karjalainen. 
Raamattupiiri ma 11.10. klo 14. 
Luuk. 11:1-13 (HUOM! Uusi 
ajankohta). Opiskelijat- & NA, 
SML seurat tänään klo 19 Tou-
komettisissä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 7.10. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Kyllikki 
Mettovaara, God’s Bell, tarjoilu, aihe: Rukouksen 
kautta kuuliaisuuteen. Pe 8.10. klo 18 Varkki-ilta, 

10–14-vuotiaille. Su 10.10. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, aihe: 
Roomalaiskirje luku 11. Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ti 12.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
Alfa-kurssi. Ke 13.10. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 14.10. 
klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, Pentti Laamanen. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

5.–7.11.2010
Kunnon viikonloppu
 aikuisille   kouluikäisille   lapsille

www.kkro.fi 

Kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille. 
Ei ikä- tai lähtötasovaatimuksia. Voit valita itsellesi sopivat osiot 
ja viettää rentouttavaa lomaviikonloppua. 

 Ohjatut jumpat ja rentoutukset  Maastoretki  Kylpylä- ja 
kuntosalikäynnit  Kehonkoostumusanalyysi  UKK-kävelytesti
 Hartausohjelmat ja musiikkia  Luennot terveysliikunnasta, 
ravinnosta ja ihmisen onnellisuudesta

Kouluikäisille oma leiriohjelma ja pienimmille hyvä hoito.

Täysihoitohinta koko ajalta: 65€ aikuiset, lapset ja nuoret 0-35€.

Ohjelma nähtävissä verkkosivuilla www.kkro.fi 

Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

Koulutus

Palveluja tarjotaan

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Tilauspalvelu   020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi

Jo 70 000 lukijaa.
www.askellehti.fi

Terveellistä kauneudenhoitoa Lumikista
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Tänä aamuna istuin linja-autossa väärinpäin. 
Ja kyllä, sanonta siitä, että vaihtelu virkis-
tää, pitää paikkansa. Jopa silloin, kun valin-
ta ei ole oma, vaan pitää istahtaa sinne minne 

mahtuu. Jokapäiväinen matka sai uusia ulottuvuuk-
sia. Yhdelläkin kadulla näin talojen etuovet, kun ai-
emmin naama menosuuntaan päin istuessani olin 
nähnyt vain kadunpuoleiset seinät ja takapihan. 

Parin vuoden aikana reitti kotiin ja sieltä keskus-
taan on tullut niin tutuksi, että hautaan katseeni 
yleensä lehteen. Tällä kertaa en tehnyt niin. Taval-
lisuudesta poikkeava bussimatka sai ajatukset liik-
keelle. Mietin, kuinka pitäisi useammin vaihtaa nä-
kökulmaa ja toimintatapaa tarkoituksella. 

Ei nimittäin ole yhtä oikeaa tapaa tehdä mitään. Ei 
matkustaa bussissa, ei uskoa, eikä kirjoittaa juttua. 
Meistä vain usein tuntuu siltä. Jokainen on varmas-
ti jättänyt lehdestä lukemansa jutun kesken tylsänä, 
liian kaupallisena tai sen takia, että se on tehty vää-
rin: Haastateltavat eivät ole mieleisiä tai näkökulma 
on pielessä. Jutussa voi olla oikea päätepiste, mutta 
sitä ei ehkä huomaa, koska reitti on erilainen kuin 
se, jota pitkin itse olisi mennyt. 

Toimittajana reitinvalintaa tekee joka päivä. Uutisia 
kirjoittaessa ei paljoa pääse luovimaan, sillä ne ovat 
melko suoria reittejä pisteestä A pisteeseen B, mut-
ta kun jutun aiheena on henkilö, kokemus tai jokin 
möhkälemäinen aihe, johon pitää tarttua esimerk-
kien kautta, tarvitaan luovuutta. Miten kertoa pa-
huudesta meissä saarnaamatta – sillä se ei ole toi-
mittajan työtä – tai miten kertoa elämässään vaike-
uksista selvinneen ihmisen tarinaa hehkuttamatta 
– sillä toimittaminen ei ole myöskään fanittamista 
– on jatkuva haaste. 

Pitää miettiä, mitä lukija haluaisi haastateltavasta 
tietää, mitä oleellista ja ajatuksia herättävää voi hä-
nestä kertoa. Möhkälemäiseen asiaan on vain pu-
reuduttava ja kirjoitettava oma näkemyksensä sii-
tä. Se on vaikeinta, mutta myös parasta toimittami-
sessa. Saa valita oman istumapaikkansa ihan luvan 
kanssa ja alan eettisten ohjeiden tuella. 

Pienenä halusin näyttelijäksi, lakinaiseksi, kirjaili-
jaksi tai opettajaksi. Toimittajan työ taitaa olla näi-
tä kaikkia. 

Taidan istua väärinpäin kotimatkallakin.

ELSi SALOVAARA

Toimittaja
reitittää

Sinappia

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Suurella Sydämellä on ra-
dio Pookissa kuultava uu-
si radio-ohjelmasarja, jos-
sa peilataan Oulun seura-

kuntien vapaaehtoisten ajatuk-
sia ja kokemuksia auttamistyöstä. 

Kymmenosaisessa sarjassa 
pureudutaan siihen monimuo-
toiseen ja värikkääseen vapaa-
ehtoistyön kenttään, joka kutsuu 

Suurella Sydämellä 
tuo vapaaehtoiset radioon

kaikenikäisiä ja erilaisin lahjoin 
varustettuja ihmisiä toimimaan 
yhdessä lähimmäisten parhaaksi. 

Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster, ja noin 15 minuut-
tia kestävä lähetys on kuultavis-
sa radio Pookissa keskiviikkoisin 
kello 17.05.

Suurella Sydämellä on myös 
valtakunnallinen, internetissä 

Kempeleen seurakunnan 
jumalanpalvelusten kävi-
jämäärät ovat lisääntyneet 
huimasti.

Seurakunnan pääjumalanpal-
velusten, siis sunnuntain kello 10 
jumalanpalvelusten, kävijämäärä 
kasvoi viiden vuoden aikana kol-
manneksella.

Kasvu on jatkunut edelleen: 
tänä vuonna kirkkokansan osal-
listumisaktiivisuus on lisäänty-
nyt kymmenen prosenttia.

Kirkkoherra Pekka Rehumä-
en mukaan huikean kasvun taka-
na on seurakunnan tekemä työ. 
Hän löytää ainakin kolme syytä 
muutokseen. 

– Jumalanpalvelusten yhtei-
söllinen toimittaminen vaikuttaa 
varmaankin eniten. Meillä seu-
rakuntalaiset on otettu saman-
arvoisina mukaan jumalanpal-
veluksia tekemään.

Jumalanpalveluksen tekemi-
nen ei Kempeleessä ole enää pa-
pin ja kanttorin oma työmuoto, 
vaan kuuluu muillekin työnteki-
järyhmille: diakoneille, nuoriso-
työntekijöille ja lastenohjaajille.

Toisena merkittävänä syynä 
Rehumäki pitää kutsujumalan-
palvelusten järjestämistä. Seu-
rakunnassa on mietitty, millai-
set jumalanpalvelukset puhutte-
lisivat mitäkin ihmisjoukkoa ja 

kutsuttu ihmisiä mukaan.
Kolmas keino on ollut juma-

lanpalvelusten sisällöllinen ke-
hittäminen, esimerkiksi yksin-
kertaistaminen ja lyhentäminen. 
Siihen päädyttiin, kun seurakun-
nassa huomattiin konfirmaatio-
jumalanpalvelusten kävijämääri-
en laskeneen. 

Kaikkia kirkonmenoja ei seu-
rakunnassa ole karsittu, mutta 
konfirmaatioiden lisäksi esimer-
kiksi joulun ja pääsiäisen yöju-
malanpalveluksia on yksinker-
taistettu. 

SATU LAPiNLAMPi

Huima kasvu Kempeleessä 

Rippikouluihin ilmoittau-
tumisessa ja rippikoulu-
jen alkamisessa on seura-
kunnissa suurta hajontaa.

Esimerkiksi Haukiputaalla il-
moittautuminen päättyi elokuun 
lopussa, Oulunsalossa ja Muhok-
sella syyskuussa. 

Viimeisimpänä rippikoului-
hin ilmoittaudutaan Oulussa, 
jossa sähköinen ilmoittautumi-
nen tapahtuu marraskuun toi-
sella viikolla.

Rippikoulun  
aloitusaika vaihtelee

Oulunsalossa 
100 % netissä
Oulunsalon seurakunnassa rip-
pikouluilmoittautuminen siir-
rettiin tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa internetiin. 

Nuorisotyönohjaaja Sanna 
Korhonen on tilanteeseen tyyty-
väinen: mitään ongelmia ei netti-
ilmoittautumisessa ollut. 

Hän päivysti varmuuden 
vuoksi kirkkoherranvirastossa, 
mutta yhtään ilmoittautumista 

ei sitä kautta tullut. Kaikki rip-
pikoululaiset ilmoittautuivat in-
ternetissä.

Pienemmissä seurakunnis-
sa, kuten Tyrnävällä, ennakkoil-
moittautumista rippikouluun ei 
tarvita. Riittää, että tulostaa seu-
rakunnan sivuilta ilmoittautu-
mislomakkeen, täyttää sen ja tu-
lee paikalle infotilaisuuteen.

SATU LAPiNLAMPi

oleva vapaaehtoisen auttamisen 
kanava. Toimintaa on jo neljäl-
lätoista paikkakunnalla. Uusim-
pina paikkakuntina ovat aloitta-
neet Lieto, Kaarina ja Turku. Ku-
luvan syksyn aikana Suurella Sy-
dämellä -vapaaehtoistoiminta 
laajenee muun muassa Raumalle.

RAUHAN TERVEHdyS
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Mikä paikka?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voitus palsta. Julkaisemme joka lehdessä yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 
Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 11. 
lokakuuta sähköpostilla osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhan-
tervehdys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai 
tarina, liitä se vastaukseesi.
Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa Rau-
han Tervehdyksen numerossa. Osallistuminen kannattaa, sil-
lä oikein vastanneiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Tyrnävän puukirkko

Kiitos kaikille osallistuneil-
le. Arvonnan voittaja on Tai-
na Pirkola.

Toisille Tyrnävän lauan-
tai-illan ehtookellot ovat rak-
kaimmat soitot kertoen lepopäivään siirtymisestä. 

Rauli Pasaselle on jäänyt mieleen kirkkoreissu lapsuus-
vuosilta. 

– Olimme isän kanssa yrittämässä kirkkoon, mutta se oli sul-
jettuna. Kirkon oven pielessä oli patsas, johon sai laittaa rahaa. 
Isäni pelotteli minua ja sanoi, että jos laittaa rahaa patsaaseen, 
niin voi kuunnella patsaasta kun vainajat puhuvat.

MARJO HÄkkiNEN

ARVAA!

Missä kirkossa voi nähdä upean valon ja värin leikin?

Suomalaiset sauvakävelijät 
tavoittelevat maailmanen-
nätystä reumaviikon aatto-
na  lokakuun yhdeksänte-

nä päivänä. ME-kävelyhankkeel-
la halutaan herättää keskustelua 
reumasairauksien hoitomahdol-
lisuuksista ja hoidon resursseis-
ta sekä lisätä hyvinvointia liikun-
nan avulla. Ennätyskoitokseen 
kutsutaan mukaan kaikki kiin-
nostuneet. Järjestäjien mukaan 
ennätys rikkoutuu, jos liikkeel-
le saadaan 1 200 sauvakävelijää.

Aiempi kolmen kilometrin 
sauvakävelyennätys on ruotsa-
laisten hallussa. Ennätyskäve-
lyn suojelijana on kansanedus-
taja Juha Mieto. Sauvat viuhuvat 
samana päivänä Helsingissä, Tu-
russa, Tampereella, Lahdessa, Jy-
väskylässä, Kuopiossa, Joensuus-
sa, Seinäjoella, Oulussa ja Rova-
niemellä.

Oulussa kokoonnutaan Raatin 
saareen Ynnin talolle, jossa en-
nätyskävelyyn ilmoittautuminen 
ja rekisteröityminen aloitetaan 
kello 10. Ennen matkaan lähtöä 
kuullaan musiikkiesitys kello 11 
jonka jälkeen alkusanat ja ter-
vehdykset antavat muun muas-
sa Suomen Reumaliiton Pohjois-

Sauvakävelyn maailmanennätystä 
yritetään myös Oulussa

Suomen aluetoimikunnan pj. Ul-
la Lehtikangas ja viestintäminis-
teri Suvi Lindén. Lämmittelynä 
toimii maailmanennätysmies 
Kari Heljasvaaran vetämä alku-
jumppa kello 11.50. Varsinainen 
kolmen kilometrin ME-sauvakä-
vely lähtee liikkeelle yhteislähtö-
nä tasan kello 12.

Tilaisuuden järjestää Oulun 
Reumayhdistys ry, yhteistyö-

kumppaneinaan Oulun Latu, 
Oulu-kävely, Ynnin Sporttiklubi, 
Pohjois-Suomen Tules-ammat-
tilaiset ja Oulun kaupungin eri-
tyisliikunta.

Lisätietoa tapahtumasta ja 
myös ilmoittautuminen mu-
kaan onnistuu hankkeen sivuilla 
osoitteessa www.mekavely.fi.

RAUHAN TERVEHdyS

Satuikäiset lapset pääsevät sukel-
tamaan sadun ja tarinaan maa-
ilmaan Oulun NNKY:n satuker-
hossa. Kerho kokoontuu ensim-
mäisen kerran lauantaina 16. lo-
kakuuta kello 13–14. 

Satukerhossa tutustutaan 
muun muassa tuoreimpaan las-
tenkirjallisuuteen, perintei-

Lasten oma satukerho
aloittaa NNKY:llä

siin satuihin, loruihin ja pöy-
täteatteriin. Ohjaajina ovat Ou-
lun yliopiston varhaiskasvatuk-
sen opiskelijat. Satukerhoon voi-
vat tulla kaikki 4–6-vuotiaat ty-
töt ja pojat. Kerho pidetään Ou-
lun NNKY:n tiloissa osoitteessa 
Isokatu 15. (RT)

Pohjan Sotilassoittokunta ja 
Sibelius-Akatemian puhal-
linorkesterinjohdon opis-
kelijat esiintyvät perjan-

taina 8. lokakuuta kello 19 Oulu-
joen kirkossa. 

Ohjelmistossa on suoma-
laista ja tanskalaista musiik-
kia. Suomalaissäveltäjistä kuul-
laan Aulis Sallista ja Matti Lai-
hoa, tanskalaissäveltäjistä Launy 
Gröndahlia, Sören Hyldegaar-

Sotilassoittokunta 
puhaltaa Oulujoella

dia ja Carl Nielseniä. 
Sibelius-Akatemian puhallin-

orkesterinjohdon opiskelijat joh-
tavat oululaista Pohjan Sotilas-
soittokuntaa viikon tiiviin har-
joitusjakson päätteeksi. Sibelius-
Akatemian opiskelijoita ohjaa ai-
emminkin Oulussa vieraillut Pe-
ter Ettrup Larsen.  

Konsertin ohjelmamaksu on  
5 euroa. (RT)

Hiljaisuuden päivää viete-
tään Suomessa 11. ker-
taa. Tänä vuonna Hiljan 
nimipäivänä 8. lokakuu-

ta kiinnitetään huomiota erityi-
sesti suomalaisten melualtistu-
miselle harrastuksissa. Suomen 
luonnonsuojeluliitto ja Kuulo-
liitto haastavat myös viettämään 
päivän aikana Hiljaisen vartin.

Huomion kiinnittäminen 
harrastusten äänekkyyteen 
on tärkeää niin harrastajan it-
sensä kuin kanssaeläjien kan-
nalta. Kuulovaurioiden lisäk-
si melu häiritsee ja sillä on mo-
nia huonoja vaikutuksia tervey-
teen. Voimakasäänisiä ja kuulon 
kannalta haitallisia harrastuk-

sia ovat esimerkiksi moottoriur-
heilu, ammunta sekä musiikin 
kuuntelu tai harrastaminen liian 
suurella äänenvoimakkuudella.

Päivittäisestä melualtistukses-
ta toipuakseen oleskelu luonnos-
sa tai hiljaisessa ääniympäristös-
sä on tärkeää kaikille.

Hiljaisen vartin aikana kän-
nykät ja tarpeettomat meluavat 
laitteet suljetaan. Vartin merkik-
si voi sytyttää halutessaan myös 
kynttilän. Päiväkodeissa ja kou-
luissa voidaan Hiljaisen vartin 
jälkeen keskustella esimerkiksi 
hiljaisuuden vaikutuksista oppi-
miseen.

RAUHAN TERVEHdyS

Hiljaisuuden päivä 
kannustaa pois melusta

w w w.sxc . hu

w w w.sxc . hu

w w w.sxc . hu

Perjantaina ollaan hiljaa.

A nn i  K innu n e n
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Ammatinvaihtaja 
Varjakasta

  Uusi 
kasvo

K I N O K U L M A

Mitä ihminen valitsee silloin, 
kun hänen täytyy valita oma 
elämänsä.  Belgialaisen Ja-
co Van Dormaelin kirjoit-

tama ja ohjaama elokuva Mr. Nobody 
lähtee tilanteesta vuonna 2099.  Vii-
meinen kuoleva ihminen, 119-vuoti-
as Nemo Nobody kertoo haastattelijal-
leen elämäntarinansa. Koko maailma 
seuraa kuolevan miehen viimeisiä het-
kiä ja kuulee hänen viimeiset sanansa.

Sanat eivät olekaan viimeiset.  Tosi-
tv-lähetyksen päätyttyä, ja miehen jo 
oletetusti kuoltua, hän nousee vuotees-

Mahdolliset elämät
saan istumaan ja kuin säikähtäneenä 
unohtaneensa tärkeimmän, sanoo sen 
haastattelijalleen ja meille katsojille.

Nemolla on neljä elämää, joista yh-
den hän kirjoittaa itse. Siinä hän mat-
kustaa Marsiin toteuttaakseen lupauk-
sensa lapsuuden rakastetulleen. Tyttö 
vannotti poikaa ripottamaansa tuh-
kansa Marsin pinnalle.   

Kirjoitettu elämäntarina tai siitä 
katkelma on neljästä ainoa, joka voisi 
olla pojan keksimä. Kolmesta muusta 
haastattelija kysyy, mikä niistä on tosi.  
Kaikki ovat tosia, vastaa Nemo.

Elämät lomittuvat keskenään, ja nii-
den käännekohtiin palataan useasti.  
Ne keskeyttää televisio-ohjelma, jossa 
Nemo kertoo tiedemiehenä muistista 
ja ajasta.  Hänen esitelmänsä ei koskaan 
kohtaa mahdollisia todellisuuksia.

Elokuva lähtee liikkeelle tilanteesta, 
jossa Nemon vanhemmat ovat päättä-
neet erota. Pikkukaupungin hylätyn 
näköisellä asemalla äiti ja isä odottavat 
pojan päättävän kumman kanssa jat-
kaa elämänsä. Sen jälkeen seurataan, 

mihin eri valinnat johtavat.  Katsoja saa 
tietää, että Nemolla on tulevaisuuden 
ennustamisen lahja. Tästä voisi päätel-
lä, että hän valitsee elämän, joka häntä 
eniten tyydyttää.  

Toisin kuitenkin käy.  Eri vaihtoeh-
doille on yhteistä parisuhde, rakkaus, 
vastarakkaus tai sen puute. Mukana 
ovat lapset, mutta ei ammatillinen elä-
mä.  Mikään ylempi voima ei ohjaa Ne-

Jaco Van Dormael: Mr. Nobody (2009). Pääosissa Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger.

mon kolmea elämää. Jumala ei tähän 
skenarioon sovi, pikemmin sattuma.

Mr. Nobodyn ongelma on siinä, et-
tä se ei saavuta sellaista emotionaalista 
tasoa, joka ohittaisi teeman teoreetti-
suuden. Silti se on kiehtova visuaalinen 
ajatuskokeilu, joka tuntuu mahdollise-
na vain elokuvana.

 PENTTi kEJONEN

Riitta Markus-Wikstedt 
ihastelee vapaaehtoisten 
aktiivisuutta ja on 
huolissaan vanhustyön 
tulevaisuudesta.

Takana on puoli vuotta uut-
ta elämää. Maaliskuussa 
alkanut työ diakoniatyön-
tekijänä Oulunsalon seu-

rakunnassa on Riitta Markus-
Wikstedtille paikka, jossa hän 
voi tehdä työtä paremman arjen 
puolesta. 

– Olen tehnyt pitkään asiakas-
palvelutyötä. Ajauduin aikanaan 
kaupalliselle alalle, vaikka mie-
lessäni on aina ollut toive työs-
kennellä hoitoalalla.

Kun Markus-Wikstedt haki 
opiskelemaan sairaanhoitaja-dia-
konissaksi, oli alusta alkaen sel-
vää, että jos koulun ovet aukea-
vat, tulevaisuudessa hän halu-
aa tehdä seurakunnan diakonia-
työtä. 

Valmistuttuaan Markus-Wik-
stedt työskenteli sairaanhoitaja-
na, kunnes nykyinen pesti koti-
seurakunnassa löytyi. 

– Työ on vastannut mieliku-
viani. Jo työharjoittelussa pää-
sin näkemään diakoniatyön ko-
konaisuutta, hän kertoo. 

Oulunsalon seurakunnassa on 

kaksi diakonissaa. Molemmat te-
kevät kotikäyntejä ja vastaanot-
totyötä, pitävät hartauksia, oh-
jaavat ryhmätoimintaa ja vapaa-
ehtoisia sekä antavat koulutusta.  
Asiakkaina on seurakuntalaisia 
lapsiperheistä vanhuksiin.

Vapaaehtoiset 
työtovereina
Diakonissat eivät aher-
ra yksin, sillä myös dia-
koniatyössä tärkeää on 
seurakuntalaisten teke-
mä vapaaehtoistyö. 

Markus-Wikstedt 
korostaakin vapaaeh-
toisten merkitystä seu-
rakunnan toiminnassa. 

– He ovat suurenmoisia ih-
misiä, koska he vapaa-ajallaan-
kin paneutuvat tekemään asioita 
toisten hyväksi. Toiminta ei pyö-
risi ilman heitä.

Vapaaehtoisia tarvitaan mo-
nen ikäisiä ja monenlaisiin teh-
täviin. Markus-Wikstedt on huo-
mannut, että varsinkin eläkeläi-
set ovat suuri voimavara. 

– Heillä on paljon osaamista ja 
potentiaalia, joka on vain osatta-
va ottaa käyttöön.

Markus-Wikstedt oli aiemmin 
töissä Sotainvalidien veljeskodis-
sa. Se avasi hänen silmänsä van-
husten hyvän hoidon tärkeydelle. 

– Hoitajana oli hyvä olla, kos-
ka toiminta vastasi eettisesti 
omaa käsitystäni siitä, miten van-
huksia tulee hoitaa.

Markus-Wikstedt muistut-
taa, että iäkkäistä lähimmäisis-
tä huolen pitäminen on yhteinen 

haaste. 
Diakoniatyöntekijä-

nä hän tapaa vanhuksia 
heidän kotonaan sekä 
laitoskäynneillä pide-
tyissä hartaushetkissä. 

– On koskettavaa 
huomata, kuinka de-
mentoituneimmatkin 
vanhukset tunnistavat 
virsien sanat ja ikään 
kuin heräävät laula-

maan niitä. 

Työ on myös
vaikuttamista
Varjakassa asuva Markus-Wik-
stedt kertoo olleensa aina tavat-
toman kiinnostunut ihmisistä.  

– Aina ei tietenkään jaksa olla 
sosiaalinen. Joskus sitä vain ha-
luaa olla rauhassa ja kuoputtaa 
maata kotipihalla, hän kuvailee 
arkeaan. 

– Työasiat ovat työasioita, 
mutta joskus ne seuraavat kotiin 
asti. Onneksi perheen arjen pyö-
rittäminen ja eläimet saavat ne 
unohtumaan.

Elämänkokemusta omaavan 
diakonissan mielestä diakonia-
työntekijöiden on uskallettava 
sanoa mielipiteensä. 

– Työ on vaativaa mutta an-
tavaa. Toivon, että voin antaa it-
sestäni myös jotain seurakunta-

laisille ja yhteistyökumppaneille. 
Emmehän me muuten tekisikään 
tätä työtä, ellemme haluaisi vai-
kuttaa. 

ELSi SALOVAARA

Riitta Markus-Wikstedt ei juuri vietä aikaansa leikkipuistossa, vaikka sellainen 
löytyy työpaikan pihamaalta. Iloiset värit kuitenkin ilahduttavat diakonissaa.

E l s i  S a l ovaa ra
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Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppainen haluaa olla mukana 
kaatamassa turhia raja-aitoja.

Yhteyttä lämmiteltiin 
Kristus yhdistää -päivässä
Kristittyjen yhteyttä 
vahvistettiin viime 
sunnuntaina, kun joukko 
Oulun seudun kristittyjä 
eri seurakunnista 
kokoontui rukoilemaan 
yhdessä. Maakunnallista 
rukouspäivää 
vietettiin Oulun 
helluntaiseurakunnassa. 

Oulun helluntaiseurakun-
nan pastorin Hannu 
Oravan mukaan jokai-
sen päivän tärkein ky-

symys on, millä asenteella koh-
taamme ihmisiä. Karkean ja-
on mukaan asenteet voivat olla 
myönteisiä, välinpitämättömiä 
tai kielteisiä. Asenteillamme on 
kauaskantoiset seuraukset, jopa 
ihmisten iankaikkisuuteen asti.

– Jeesuksen asenne oli nöyryys 
ja rakkaus ihmisiä kohtaan. Hän 
odottaa meiltä rakkautta toi-

OUlun adventtiseurakunnan pastorin Juha Mikkosen mielestä elämä on jännittävää, 
kun Jumala saa johtaa.

siamme kohtaan. Siinä ei kuiten-
kaan ole kysymys tunteesta, vaan 
tahdosta.

Rakastaminenkin on siis 
asennekysymys. Vaikka huvit-
taisi olla penseä ja välinpitämä-
tön, Jeesuksen esimerkki kehot-
taa toisaalle.

– Jokainen tarvitsee rakkaut-
tamme. Tämä on hyvin vakava 
asia, Orava kannusti rukouspäi-
vän osanottajia.

Kun Jumala antoi Mooseksel-
le määräyksiä polttouhrilaista, 
oli tärkeää, että tuli pidettiin ai-
na palamassa alttarilla. Pappi li-
säsi uusia puita tuleen joka aamu. 
Tuli ei saanut sammua.

– Esimerkin mukaisesti mei-
täkin kutsutaan aloittamaan päi-
vämme rukouksella ja Raamatun 
luvulla, jotta tuli palaa alttarilla 
joka päivä, Orava sanoi.

Tavoitteena 
maailmanlaajuinen muutos
Valtakunnallisen Kristus-päivä-
aatteen yksi tavoite on, että jo-

kaisella suomalaisella olisi esi-
rukoilija. Laajempana missio-
na on kutsua kristittyjä rukouk-
seen ja edistää hengellistä muu-
tosta, joka vaikuttaa läpi koko yh-
teiskunnan ja koskettaa Suomea, 
Eurooppaa ja lopulta koko maa-
ilmaa. 

Oulun seudulla rukoilemaan 
kutsuvia päiviä on järjestetty 
puolentoista vuoden ajan neljästi 
vuodessa. Seuraava kerta on mar-
raskuussa. 

Alueen seurakunnat ovat 
suunnitelleet isoa, koko Pohjois-
Suomen kattavaa rukouspäivää. 
Se saadaan järjestettyä todennä-
köisesti vasta vuonna 2013. 

Sama Vapahtaja 
yhdistää
Hannu Oravan mukaan toisis-
ta kannattaa puhua hyvää, kos-
ka silloin saa kokea kirkasta iloa 
ja siunausta. 

Ilo oli läsnä myös sunnuntain 
Kristus yhdistää -päivässä. Lau-
lua ja opetusta seurasi yhteinen 
rukous. Välillä joukko jakaantui 

rukoilemaan pieniin ryhmiin. 
Oulun adventtiseurakunnan 

uusi pastori Juha Mikkonen oli 
iloinen saadessaan rukoilla yh-
dessä muiden kristittyjen kanssa.

– Sama Vapahtaja yhdistää 
meitä. 

Mikkosen mukaan on tärkeää, 
että ihmisille on olemassa vaih-
toehto sille, mitä muutenkin on 
tarjolla.  

– Miten turvallista on, kun saa 
luottaa Jumalan johdatukseen. 
Jeesuksen kanssa eläessämme 
emme ole koskaan yksin, Mik-
konen sanoi.

Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyöntekijän Sirpa Kemp-
paisen mielestä on hellyyttävä 
ajatus, että jokaisella suomalai-
sella olisi esirukoilija. 

– Onneksi tässä toiminnassa 
oppikysymykset eivät estä meitä 
rukoilemasta yhdessä. Kiva, että 
meillä on yhteinen näky, Kemp-
painen sanoi.

TyTTi PÄÄkköNEN

Edessä istuva Oulun Helluntaiseurakunnan pastori Hannu Orava sai tällä kertaa isännöidä Kristus yhdistää -päivää. 

Eetterissä
Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys 10.10. kello 9.55–12.00. 
Klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Musiikista vas-
taavat urkuri Maija Tynkky-
nen, kanttori Henna-Mari Si-
vula ja Tuomiokirkkokuoro. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Outi 
Metsikkö, aiheena on Usko ja 
epäusko. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon – ohjelman aiheena 
on Oulun seurakuntien kirk-
kokyytiseteli, jolla vanhus saa 
taksikyydin lähikirkon juma-
lanpalvelukseen. 

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 13.10. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies. Oululaisen Pasi 
Oravan ajatuksia elämänme-
nosta.
To 14.10. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta, eli millainen on 
unelmieni kirkko. Tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen nau-
laa omat teesinsä.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 10.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö, aiheena on 
Usko ja epäusko.
Su 10.10. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Ylivieskan kir-
kosta.
Ke 13.10. klo 17.05. Suurella 
Sydämellä, eli ohjelma seu-
rakuntien vapaaehtoistyöstä. 
Oululainen Marja-Liisa Leh-
tonen vetää vanhusten kun-
topiiriä, häntä haastattelee 
Marja Blomster.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 10.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa
Ari-Pekka Metso. Musiikista 
vastaavat urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Henna-Mari 
Sivula ja Tuomiokirkkokuoro.

Nettiradio: 
www.evl.fi/srk/kempele.
Su 10.10. messu klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Ku va t :  Ty t t i  Pää k kö n e n
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20. sunnuntai helluntaista on samalla Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuu-
den päivä. Päivä on saanut kirkolliseksi aiheekseen Usko ja epäusko. 

Evankeliumikirjassa kerrotaan päivän luonteesta: ”Usko näkee Jeesukses-
sa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät 
häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansan-
villitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuk-
sen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita.”

Evankeliumitekstinä on tuttu kohta Markuksen evankeliumin alkupuolelta: siinä ker-
rotaan, kuinka Jeesus parantaa katon kautta lasketun halvaantuneen nuorukaisen. 

UT:n lukukappaleena on ote Roomalaiskirjeestä, seuraavassa otteita siitä: ”Lupaus ja 
usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee 
kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Ab-
rahamin usko.” 

Apostoli toteaa näin pakanuudesta kristinuskoon kääntyneiden olevan samalla tavoin 
autuuden perillisiä kuin juutalaisetkin – myös juutalaisista tosin monet ylenkatsoivat 
Kristusta siitäkin huolimatta, että olivat lupauksen kansan jäseniä. Taivaallinen perin-
tö voidaan periaatteessa – mutta vain periaatteessa – saavuttaa jopa lain noudattamisel-
la. Kukaan ei kuitenkaan kykene noudattamaan lakia täydellisesti, joten jäljelle jää usko.

Tätä pelastusopillista näkökohtaa Paavali valottaa lukukappaleen lopussa. Jeesuksen 
kuolema ei ollut lopullinen tuho, vaan siitä selviäminen oli kaiken alku: ”Näitä sanoja ei 
kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala 
on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleis-
ta Herramme Jeesuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden 
ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.” Kappale edeltää Lut-
herille rakasta uskonvanhurskauden selitystä.

PEkkA TUOMikOSki

Päivän psalmi 
Ps. 78:1–8 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 15:1–6 
Toinen lukukappale 
Room. 4:16–25 
Evankeliumi 
Mark. 2:1–12 

Herra, kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet hallitsija ikuisesti,

sinun lupauksesi pysyvät polvesta polveen.

Opeta meitä ihmettelemään tekojasi

ja kiittämään niistä,

ettemme unohtaisi hyvyyttäsi

ja lakkaisi luottamasta sinuun.

Rohkaise meitä kertomaan uskollisuudestasi

myös lapsillemme,

että hekin saisivat kulkea elämän tietä

Poikasi Jeesuksen Kristuksen vapauttamina.

Tätä rukoilemme hänen nimessään.

Vallankahvassa!
Itsekkyys luo varjon ihmiselämään. Sen synkkä valta on kylmää ja 
laskelmoivaa. Se rajaa ja sulkee ulkopuolelle. Aikamme valtataiste-
lua ei käydä ainoastaan yhteiskunnan päättävillä tahoilla. Liian usein 
taistelu on todellisuutta monessa kodissa ja monella työpaikalla.

Myös epäterve uskonnollisuus voi olla mitä julmin vallankäy-
tön väline, joka poikii sisimpään parantumattomalta tuntuvia haa-
voja. Ihmisen vallankäytöllä on tuhoisat seuraukset: se turmelee 
niin vallankäyttäjän kuin kohteenkin. Heikoimmat joutuvat aina 
kärsijän osaan.

Sunnuntain teksti kertoo toisenlaisesta vallasta. Tämä valta on 
valjastettu parantamaan ja palvelemaan. Se ei murskaa alleen, vaan 
avaa toivon ja luottamuksen näköaloja.

Ihmisen Pojan valta on anteeksiantamuksen valtaa, joka ei alista 
vaan vapauttaa. Se ei ole kiinni yleisessä mielipideilmastossa ja sen 
vaihteluissa. Se on rakkauden valtaa, joka näkee mahdollisuuksia 
sielläkin, missä ihminen on jo luovuttanut.

Ihmiset tukkivat tien halvaantuneelta mieheltä. He eivät koke-
neet tarpeelliseksi tehdä tietä avun tarvitsijalle. Mutta tuolla mie-
hellä oli tosi ystäviä, jotka eivät luovuttaneet. Heidän päämääränään 
oli saattaa avun tarvitsija avun antajan luokse. He olivat sisäistä-
neet diakoniatyön merkityksen. Lähimmäistä ei jätetä yksin, vaikka 
esteitäkin olisi purettavana. (Mark. 2:1-12)

Aikamme kaipaa tällaista vallasta ja sen tavoittelusta riisuttua 
uskoa: niitä kantajia ja esteiden purkajia, jotka eivät pidä meteliä 
itsestään ja tekemisistään, mutta joiden pyhänä kutsumuksena on 
kantaa elämän eri tavalla halvaamia ja haavoittamia ihmisiä Jee-
suksen luo.

Tähän tehtävään meitäkin kutsutaan. Toisille se merkitse esiru-
kouksen ”kantoliinojen” käyttöä, toiset se taas laittaa kutsumaan 
muita sanan kuuloon. Joillekin se merkitsee liikkeelle lähtemistä, 
toisille taas avun tarvitsijaksi suostumista. Mikä erinomainen pal-
velutehtävä tässä vallantavoittelun leimaamassa maailmassa!

JOUNi LEHikOiNEN
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra

w w w.sxc . hu
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Jaana Luomajoki jätti 
evankelis-luterilaisen 
kirkon siirtyäkseen 
ortodoksisen kirkon 
yhteyteen. Seitsemän 
vuotta myöhemmin hän 
palasi takaisin luterilaisen 
kirkon jäseneksi.

15 vuotta sitten Ou-
lusta pois muut-
tanut Jaana Luo-
majoki on moni-

en vaiheiden kautta löytänyt 
paikkansa Kouvolasta maahan-
muuttajatyön parista. Jaana on 
aktiivinen myös seurakunnas-
sa, mikä nivoutuu luontevasti 
maahanmuuttajatyöhön. Olen-
nainen osa hänen tekemään-
sä vapaaehtoistyötä on ihmis-
ten saattaminen eri uskonyh-
teisöihin. 

– Tehtäväni on olla siltana 
maahanmuuttajien ja kirkkojen 
välillä, Jaana kuvailee. 

– Puolet maahanmuuttajis-
ta on kristittyjä, mutta meidän 
evankelis-luterilainen kirkkom-
me ei välttämättä tunnu heistä 
kotoisalta. Ihmisen omaa pitää 
kunnioittaa.

Esimerkkinä hän kertoo 
Ruandasta tulleista pakolaisis-
ta, jotka hän ohjasi kolmeen eri 
seurakuntaan. Kaukaa tullei-
den pakolaisten hengelliset ko-
dit löytyivät adventistien, hel-
luntailaisten ja katolisen kirkon 
luota.

Luostarista 
löytyi lepopaikka
Jaana ymmärtää hengellisen ko-

din merkityksen myös omakoh-
taisen kokemuksen kautta. Hän 
vietti seitsemän vuotta ortodok-
sisessa kirkossa, mutta palasi ta-
kaisin luterilaiseen kirkkoon. 

– En lähtenyt luterilaisesta kir-
kosta, koska luterilaisuus olisi ol-
lut jotenkin merkityksetöntä mi-
nulle, hän selittää. 

– Siirryin ortodoksiseen kirk-
koon, koska sen rukouselämä 
tuntui erityisen merkitykselli-
seltä.

Jaana sai kosketuksen orto-
doksiseen rukouselämään luosta-
reiden kautta. 1990-luvun lopus-
sa hän opiskeli kansanmusiikkia 
ja erityisesti itkuvirsiä. Itkuvirsi-
en laulaminen ja jatkuva esiinty-
minen oli henkisesti raskasta. 

Lopulta Jaana väsyi opiske-
luun. Hän haki Valamoon tal-
koolaiseksi 
voidakseen le-
vätä luostarin 
rauhassa. Siel-
lä liturgian ja 
rukouksen lo-
massa hän ko-
ki parantu-
vansa. 

– Se oli voi-
makas koke-
mus. Sen jäl-
keen kaipasin 
päästä orto-
doksisen kirkon ehtoollisyhtey-
teen, hän kuvailee.

Ortodoksisesta kirkosta löytyi 
paljon omaa. 

– Rakastan ortodoksista litur-
giaa. On ihanaa, kun todella pää-
see mukaan. Liturgiaa seuratessa 
koko sielu toistaa psalmeja mu-
kana, hän kuvailee.

Jaanalle erityisen tärkeitä asi-
oita ortodoksisessa kirkossa ovat 

rukouselämä ja sakramentit. 
– Ne ovat kirkon parantavia 

aarteita. Luterilaisessa kirkossa 
on samat aarteet, mutta niitä pi-
detään kätkettyinä, hän kuvaa.

Liikaa 
arvostelua
Ortodoksisesta kirkosta ei kui-
tenkaan tullut Jaanalle pysyvä 
koti.

Vuosien kuluessa Jaana alkoi 
kokea jotkut ortodoksisen kirkon 
piirteet yhä mahdottomampina.

– Suurin ongelma minulle oli 
ortodoksisen kirkon lakihenki-
syys, Jaana selittää.

Lakihenkisyydellä tarkoite-
taan sääntöjen korostamista: 
kristittyä ei hyväksytä pelkän 
uskon perusteella, vaan häneltä 
odotetaan myös tiettyä käytöstä 

ja sääntöjen nou-
dattamista.

– Vietin ai-
kaani paljon 
luostariyhtey-
dessä, missä la-
kihenkisyys ko-
rostuu erityisen 
paljon.

Ortodoksi-
sessa perintees-
sä erilaiset ulkoi-
set seikat, kuten 
ikonit ja ristin-

merkit, ovat tärkeässä asemassa. 
Liiallinen ulkoiseen keskittymi-
nen häiritsi Jaanaa. 

– Kaipaan luterilaisessa kir-
kossa näkyviä eleitä esimerkiksi 
rukoiltaessa, Jaana selittää. 

– Mutta ortodoksisessa kir-
kossa ulkoisesta tuli pääasia. 
Minua arvosteltiin jatkuvas-
ti vaikkapa vääränvärisen ha-
meen takia.

Patriarkaalisuus, ylemmyyden 
tunne ja eriarvoisuus saivat Jaa-
nan tuntemaan olonsa ulkopuo-
liseksi ortodoksisessa kirkossa. 

– Etenkin luostareissa näkyy 
henkisen vallan käyttö ja myös 
väärinkäyttö. Ikävintä on, et-
tä vääryyksiin ei puututa, eikä 
avointa keskustelua suvaita. 

Usean vuoden pohdinnan jäl-
keen Jaana teki raskaan päätök-
sen. Hän jätti eroilmoituksen ja 
liittyi takaisin evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon. 

– En halunnut lähteä vihas-
sa. Käyn edelleen ortodoksisissa 
kirkoissa ja luostareissa. Olen yl-
tiöekumeenikko, hän kertoo.

Paluu 
äitikirkkoon
Jaana ajatteli pitkään, ettei hän 
voisi enää palata luterilaiseen 
kirkkoon. Kun hän erosi orto-
doksisesta kirkosta, hän käveli 
kuitenkin jo samana päivänä lu-
terilaisen seurakunnan kirkko-
herranvirastoon. 

– Kirkkoon kuuluminen on 
sama kuin ehtoollisyhteydessä 
oleminen, ja se on minulle todel-
la tärkeää, Jaana selittää. 

Toisaalta Jaana ei halunnut 
siirtyä mihinkään muuhunkaan 
kirkkokuntaan. 

– Jokaisella kirkolla on on-
tuvuutensa. Evankelis-luterilai-
nen kirkko on äitikirkkoni, ja 
siksi sen ontumista on helpom-
pi sietää.

”Rähjään, 
koska rakastan”
Jaana näkeekin paljon asioita, 
joita luterilaisessa kirkossa pitäi-
si parantaa. 

– Kirkossamme yhteisöllisyys 

on kadonnut, hän harmittelee. 
– Kaikenlainen järjestäminen 

jätetään työntekijöille, ja he ot-
tavat sen vastaan. Sitten etsitään 
vapaaehtoisia keittämään kahvia 
tai muihin yhtä mitättömiin töi-
hin.

Vaikka Jaana on itse aktiivi-
nen vapaaehtoinen, hän ei halu-
aisi käyttää kyseistä sanaa itses-
tään. 

– Kirkossa ei pitäisi olla vapaa-
ehtoisia. Olemme seurakunnan 
jäseniä, ja meillä on oikeus ja vel-
vollisuus tehdä kirkko itsemme 
kaltaiseksi. Sana vapaaehtoinen 
tuntuu suorastaan loukkaavalta.

Seurakuntalaisiin suhtautu-
minen tuntuu vaihtelevan myös 
työntekijöiden parissa. 

– Erään suuren tapahtuman 
järjestämisessä oli mukana pal-
jon ihmisiä, sekä työntekijöi-
tä että vapaaehtoisia. Kuulin sil-
loin seurakunnan työntekijän va-
littavan, että ylimääräiset ihmi-
set haittasivat järjestelyjä, Jaana 
kertoo. 

– Miten seurakuntalaiset voi-
vat olla kirkossa ylimääräisiä?

Jaana uskoo, että kirkon työn-
tekijäkeskeisyyden purkaminen 
pitäisi olla koko kirkon yhteinen 
tavoite. Sitä hän ei kuitenkaan 
osaa sanoa, kuinka muutos saa-
taisiin aikaan. 

Ongelmista huolimatta Jaana 
haluaa pysyä äitikirkossaan. 

– Kirkossamme on myös pal-
jon hyvää. On hienoa, että kir-
kossa voidaan aidosti keskustella 
asioista. Rähjään vain siksi, että 
rakastan kirkkoamme, hän ker-
too hymyillen.

kAiSA ANTTiLA

Jokaisella kirkolla 
on ontuvuutensa. 
Evankelis-
luterilainen kirkko 
on äitikirkkoni, 
ja siksi sen 
ontumista on 
helpompi sietää.

Hengellisen 
kodin etsintä
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 10.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avustaa 
Ari-Pekka Metso, urkurina 
Maija Tynkkynen, kantto-
ri Henna-Mari Sivula, Tuo-
miokirkkokuoro. Radionti 
radio Dei. 
Messu su 10.10. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Maija Tynk-
kynen.
Messu su 10.10. klo 17 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Olavi Rimpiläinen.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 7.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taaa Erja Järvi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 10.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avusta-
vat Mirjami Dutton ja Marjo 
Heiskanen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Aamupuuro en-
nen messua. Kirkkokahvit ja 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 10.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 
Messu su 10.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, 
avustaa Marjo Heiskanen, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 10.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Viikkomessu to 14.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi,kanttorina 
Juha Soranta. Kahden vartin 
kirkkohetki sanan, rukouk-
sen ja ehtoollisen äärellä. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.10. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 

Kempele
Messu su 10.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
saarnaa Alpo Järvi, avustaa 
Juha Maalismaa ja Pia Rät-
tyä, kanttorina Eija Savo-
lainen. Mukana Oulun seu-
dun virsikuoro. Herättäjän 
kirkkopyhä. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Kirkkokahvien 
jälkeen seurat kirkkosalis-
sa. Alpo Järvi esittelee seu-
rojen alussa kuvin ja sanoin 
talkootyötä Inkerissa, Vi-
rossa ja Afrikassa. Lähetys-
näyttely. Kuuntele jumalan-
palvelukset suorana netistä: 
www.evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 10.10. klo 10 kir-
kossa. Saarnaa nimikko-
lähettimme Oskari Holm-
ström, avustaa Kimmo He-
lomaa, kanttorina Mika Kot-
karanta. Kirkkokahvit. Eku-
meeninen lähetyspyhä.

Lumijoki
Messu su 10.10. klo 10 Lu-
mijoen kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, saarnaa Lii-
sa Kingma, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. Van-
husten kirkkopyhä. Lumilyh-
dyn väkeä avustetaan kirk-
koon.

Muhos
Messu su 10.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen,  kanttorina Ossi Kaja-
va. Vanhemman väen kirk-
kopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 14 Rokualla. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen.

Oulunsalo
Messu su 10.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Tuomo Kan-
gas. Senioriväen kirkkopy-
hä. Vanhusten viikon pää-
juhla seurakuntatalossa.
 
Siikalatva
KeStILä
Messu su 10.10. klo 10 Kes-
tilän seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-

torina Unto Määttä. Maa-
seutuväen kirkkopyhä. Ruo-
kailu ja ohjelmaa.

PIIPPOLA
Jumalanpalvelukset Kestiläs-
sä, Pyhännällä ja Rantsilassa 
klo 10 ja Pulkkilassa klo 13.

PULKKILA
Messu su 10.10. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, saarnaa kuurojen 
pappi Urpo Luokkala, kant-
torina Arja Leinonen. Rovas-
tikunnallinen kuurojen kirk-
kopyhä. Ruokailu ja kahvit 
seurakuntatalossa.

PyhäNtä
Messu su 10.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen ja avustaa 
Rauni Tuomaala. Kanttori-
na Veijo Kinnunen ja avus-
taa kirkkokuoro. Vanhus-
ten kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit seurakuntatalolla.

RANtSILA
Messu su 10.10. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, saarnaa alue-
sihteeri Matti Nuorala, kant-
torina Arja Leinonen. Herät-
täjän kirkkopyhä. Seurat ja 
tarjoilua seurakuntatalossa.
 
Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Heikki Lumi-
aho. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvi ja rippikou-
lulaisten info-tilaisuus seura-
kuntatalossa.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.

Tuiran seurakunta
ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.10. klo 20 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula. Kirkkokahvit. 
Messu su 10.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna Antti 
Leinonen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Messu su 10.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, saarna 
Mika Pouke, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran kirkon nais-
kuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 12 Pateniemen 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Perhemessu su 10.10. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustavat Sanna Ter-
vo, Matti Ketola ja Pekka 
Jarkko, kanttorina Marjo Ir-
jala. Ynnin Pojat. 7-vuotiai-
den synttärit messun jälkeen 
seurakuntasaleissa.
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Iltamessu su 10.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Marjo Irjala. 
Viikkomessu ke 13.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 10.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.

yLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
10.10. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Hailuoto
Messu su 10.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas 
Messu su 10.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Kal-
takari, saarna Sami Puoli-
taival, kanttorina Else Piilo-
nen. Ekumeeninen lähetys-
pyhä. Kirkkokahvit ja ohjel-
maa seurakuntakeskuksessa.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 7.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Ompeluseurat to 7.10. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Aamupiiri la 9.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
yksinäisyydestä yhteyteen 
la 9.10. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 11.10. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 12.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Jorma Kiviranta 
ja Samuli Riekki.
hartaus ke 13.10. klo 14, Hol-
lihaan Palvelukoti. Ari-Pekka 
Metso.
Raamattupiiri ke 13.10. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 13.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 13.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Esko Visuri.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 13.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Si-
napinsiemen ry ja tuomio-
kirkkoseurakunta.
torstain raamattupiiri to 
7.10. ja 14.10. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 14.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 14.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 8.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 10.10. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Miesten keskusteluilta ti 
12.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Aiheena Vapaa vai vanki.
Alfa-kurssi  ti 12.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Alfa-kurs-
si on mahdollisuus kenelle 
tahansa tutustua kristinus-
koon mukavalla ja rennolla 
tavalla. Se on paikka, jonne 
on helppo tulla, kysyä kysy-
myksiä, tutkia erilaisia aihei-
ta ja etsiä vastauksia yhdes-
sä. Alfa-kurssi koostuu kym-
menestä viikoittaisesta ta-
paamisesta. Lisätietoa www.
elossa.fi tai Ari Kauppila, p. 
040 481 8888 ja Kimmo Kiek-
si p. 050 310 5001.
Raamattupiiri to 7.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
13.10. klo 11, Kastellin kir-
kon pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
13.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 13.10. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 14.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 14.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
torstai-illan raamattupii-

ri to 14.10. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 7.10. ja 
14.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Raamattupiiri kaiken 
ikäisille. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 12.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Pa-
si Kurikka aiheesta Usko ja 
epäusko.
Raamattupiiri ti 12.10. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Raamattu- ja rukousilta to 
14.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 10.10. klo 17, Oulujo-
en kirkko. Heimo Kuha, Mat-
ti Määttä.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
yhteislauluilta ke 13.10. klo 
18, Oulun diakonissalaitok-
sen kirkkosali. Teemana syk-
syn sävel.

Karjasillan seurakunta
Leipää musiikista -konsert-
ti pe 8.10. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Jussi Juola, baritoni, 
Markus Vaara, piano, Oulun 
Kamariorkesterin jousikvar-
tetti. Ohjelma 5€. Tuotto ko-
konaisuudessaan Kirkon Ul-
komaanavulle. 
RunoQvarkki ti 12.10. klo 12–
12.15 Siipi, lähetyksen puoti 
ja paja. Vartti Rakel Liehun 
lyriikkaa.
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri meille kaikille, 
lukevaisille ke 20.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. Keskustelua 
lukukokemuksista siivittävät 
Chimamanda Ngozi Adichie: 
Puolikas keltaista aurinkoa 
ja J.M.G. Le Clézio: Kaupun-
ki nimeltään Onitsha.
tämän runon tahtoisin 
kuulla – toivotuimmat hen-
gelliset runot su 7.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Mikä runo 
on ilahduttanut, elähdyttä-
nyt, koskettanut sinua? Mikä 
runo on tuonut uskon, toi-
von, rauhan ja luottamuk-
sen? Kerro se meille lähettä-
mällä runon nimi sähköpos-
tilla juha.vahakangas@evl.fi 
tai kirjepostilla osoitteeseen 
Karjasillan seurakunta Noke-
lantie 39, 90150 Oulu, Kuo-
reen päälle "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 12.10. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Juttutupa ma 11.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutuvassa tarjolla harta-
us ja aamupala. Olavi Pikku-
jämsän aiheena testamentti 
ja edunvalvontapöytäkirja.
Juttutupa ma 11.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 12.10. klo 
17, Rajakylän seurakuntako-
ti. Helena Limingojan ohja-
uksella valmistamme syksyi-
sen heijastimen heijastin-
nauhatyönä. 
Pateniemi-herukka-alueen 
diakoniapiiri to 14.10. klo 
13, Pateniemen kirkko. 

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehItySVAMMAISet
Keskustelukerho ti 12.10. 
klo 17, Heinäpään seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaiken-
ikäisille.

KUULOVAMMAISet
Viittomakielinen vanhus-
tenviikon juhla pe 8.10. klo 
12, Keskustan seurakuntata-
lo. Ks. erillinen ilmoitus.
Raamattupiiri ma 11.10. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
ystäväilta to 14.10. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

PäIhDetyö
Naistenryhmä pe 8.10. klo 
13, diakoniakeskus Taka-Lyö-
tyn katu 4, 2.krs. Huomaa 
uusi paikka.
tavoiteryhmä ma 11.10. klo 
14.30, diakoniakeskus Taka-
Lyötyn katu 4, 2.krs. Huomaa 
uusi paikka.

Lähetys
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. Pa-
jassa tehdään käsitöitä. Lah-
joituksia otetaan vastaan p. 
044 316 1720.  
Lähetystovi pe 8.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Yhteisönkehitystä ja kris-
tillistä todistusta maailman 
katolla, Nepalissa. Hiippa-
kunnan lähetyssihteeri Mat-
ti Laurila.
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnaisia, 

kotitekoisia hilloja ja mehu-
ja, käsitöitä, arpoja yms. 
Kahvilassa emännöivät Ou-
lun palvelualan opiston opis-
kelijat. To 14.10. klo 13 laulu-
tuokio, Maija Tynkkynen. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 7.10. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. An-
neli Kauppi.
Lähetyspiiri to 14.10. klo 
14, Vanha pappila, Sipiläsa-
li. Pertti Heikinheimo.

Karjasillan seurakunta
Kansainvälinen lähetysilta 
ti 12.10. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 12.10. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. Osallistum-
me Kansainväliseen iltaan 
klo 18 alkaen Kaukovainion 
kappelissa.

Tuiran seurakunta
Lähetysjuhla su 10.10. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Suomen Lähetysseuran 
Israelin lähetti Mika Pouke 
saarnaa ja on mukana kirk-
kokahveilla. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 

ma 11.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yLIKIIMINKI
Iloiset laihduttajat ma 
11.10. klo 17.30, Piispanka-
mari.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Tervetulleita ovat kaik-
ki yli 4-vuotiaat. Pyhäkouluun 
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Tekemistä ja luonnonrauhaa

Oulun koululaiset viettävät 
syyslomaansa 25.–29. loka-
kuuta. Seurakunnat järjestä-
vät tällöin useita leirejä kou-

luikäisille ja heidän perheilleen se-
kä nuorille Juuman ja Rokuan leiri-
keskuksissa. Leireille voi ilmoittautua 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmoittautumiset. Leirit ovat mak-
sullisia.

Syke-leirin infoillassa maanantai-
na18.10. kello 18 Öbergin talossa kuul-
laan kansainvälisestä suurleiristä, jo-
ka järjestetään joka 4. vuosi. Luvassa 
on 2 000 hengen telttaleiri, jossa on 
leirinuotioita, seikkailuja, uusia ystä-
viä, hartaita hetkiä, riemukasta me-
noa ja paljon muuta. Leirin hinta on 
100 euroa sisältäen matkat, majoituk-
sen, ruuat, ohjelman ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset leirille tehdään in-
foillassa.

Kouluikäisten perheleiri Tekoja ja 
tasausta 22.–25.10. Rokuan leirikes-
kuksessa. Leirin hinta on aikuisilta 62 
euroa sekä 4–18-vuotiailta koululaisil-
ta, opiskelijoilta ja työttömiltä 40 eu-
roa. Ilmoittautuminen 8.10. mennessä. 
Lisätietoja Sari Meriläinen p. 040 558 
3294 ja Paula Rosbacka p. 040 575 2714.

Syyslomaleiri Future nuorille 22.–
26.10. Juuman leirikeskuksessa. Leirin 
hinta on 45 euroa. Lisätietoja jukka.
karkkainen@evl.fi, merja.oksman@
evl.fi ja maire.kuoppala@evl.fi.

10+ on syyslomaleiri kymmenen 
vuotta täyttäneille alakoululaisil-

le 23.–26.10. Rokuan leirikeskukses-
sa. Leirin hinta on 40 euroa. Lisätie-
toja sanna.tervo@evl.fi ja pekka.jark-
ko@evl.fi.

Vaellusleiri rippikoulun käyneil-
le nuorille 25.–27.10. Kuusamossa, 
Oulangan kansallispuistossa. Leiril-
lä vaelletaan kahden päivän ajan Kar-
hunkierroksella ja yövytään autiotu-
vassa tai teltassa. Vaellus päättyy Juu-
maan, jossa vietetään viimeinen yö lei-
rikeskuksessa. Leirin hinta on 25 eu-
roa. Retkelle otetaan mukaan 20 no-
peinta ilmoittautujaa. Lisätietoja Atte 
Kääriäinen p. 040 506 0315 ja Hanna 
Tokola p. 040 574 7147.

Syyslomaleiri 1.–3.-luokkalaisil-
le 26.–28.10. Rokuan leirikeskuksessa 
Sherwoodin metsän tunnelmissa. Lei-
rin hinta on 30 euroa. Lähtö on tiistai-
na 26.10. kello 13 linja-autoaseman ti-
lauslaiturilta ja paluu torstaina 28.10. 
kello 16 samaan paikkaan. Lisätieto-
ja ilkka.makinen@evl.fi ja mari.tuok-
kola@evl.fi.

Syyslomaleiri 1.–3.-luokkalaisil-
le 28.–30.10. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta on 30 euroa. Lisätietoja 
matti.ketola@evl.fi ja esa.harju@evl.fi.

Syyslomaleiri 4.–6.-luokkalaisil-
le 26.–29.10. Juuman leirikeskukses-
sa. Leirillä on luvassa paljon ulkoilua 
ja erilaista toimintaa. Leirin hinta on 
40 euroa. Ilmoittautua voi p. (08) 316 
1340. Lisätietoja pertti.putila@evl.fi.

RAUHAN TERVEHdyS
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ei tarvitse ilmoittautua ja se on 
osallistujille maksuton.
Pyhäkoulu su 10.10. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 12.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. 
Perhekerho to 14.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 10.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana kerho-
huoneessa. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Perhekerho ma 11.10. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ma 11.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 13.10. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 9.10. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Luukkaan perhekerho to 
7.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 12.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
13.10. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 13.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti.
Pateniemen perhekerho ke 

13.10. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
13.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
13.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 
14.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 7.10. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 13.10. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 14.10. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 

yLIKIIMINKI
Perhekerho ke 13.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Kerhotiedot löytyvät osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

tiernakoulu Myllyoja ke 
13.10. klo 16, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tiernakoulussa 
pääset opettelemaan tier-
napoikaesitystä, laulamaan 
ja näyttelemään yhdessä 
toisten kanssa. Kaikille tier-
napoikaperinteestä kiinnos-
tuneille kouluikäisille tytöil-
le ja pojille. Mukaan voi tul-
la yksin tai valmiin ryhmän 
kanssa. Opetus on maksu-
tonta. Syyslomaviikolla ei ole 

Tiernakoulua.
tiernakoulu keskusta ke 
13.10. klo 17.30, Öbergin ta-
lo. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kokkikerho ma 18.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Kokkikerhossa toimii yhtä-
aikaa 1.–4.-luokkalaisten ja 
5.–6.-luokkalaisten ryhmät. 
Ilmoittautuminen nuoriso-
työnohjaaja Mari Tuokkolal-
le p. 050 5249 779 tai mari.
tuokkola@evl.fi.

Tuiran seurakunta
7-vuotiaiden synttärit su 
10.10. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
2.–4.-lk. tyttöjen ja poiki-
en kerho to 14.10. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kerho 
on maksuton ja siihen ei tar-
vitse ilmoittautua. Lisätiedot 
Sanna Tervo p. 040 7451 469.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan isosleiri 
vol.1 8.–10.10. Rokuan leiri-
keskus. Toinen isoskoulutus-
leiri järjestetään 26.–28.11. 
Valitse itsellesi sopivampi 
leiriajankohta ja ilmoittau-
du mukaan. Lisätietoja Han-
nalta p. 040 5747 147.
Nuortenilta ke 13.10. klo 19, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
toppilan yökahvila pe 8.10. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Yläkouluikäisille nuoril-
le, pientä purtavaa ja hyvää 
seuraa. 

Oulujoen seurakunta
Aalef-ilta su 10.10. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Ai-
heena Tule kaikeksi mulle.
tuiran ja Oulujoen uuden-
vuodenloman laskettelu-
rippileirit 1.1.–7.1., Juuman 
leirikeskus ja Käylän leirikes-
kus. Ks. erillinen ilmoitus. 

Nuoret aikuiset
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 14.10. klo 18, Van-
han pappilan Rovastinsali. 
Ks. erillinen ilmoitus.

OPISKeLIJAJäRJeStöt
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 7.10. klo 19, Eeva Sil-
talan luona, Toivoniementie 
4 A 16. Kolmen sukupolven 
seurat.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 8.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Hannu Kippo puhuu aihees-
ta Kysele, mutta usko silti! 
OPKO:n ilta la 9.10. klo 19, 
Öbergin talo. Jumalanpalve-
lus – voiko sitä ymmärtää?, 
Johan Helkkula.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 11.10. 
klo 18.30, Kansanlähetyksen 
Lähetyskoti. Sirkka Leinonen 
& Silja Lukkarila: Rukousilta.
takkailta ti 12.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

Seniorit
Vanhusten viikon juhla pe 
8.10. klo 13, Oulun yliopiston 
Saalastinsali. Juhlaan järjes-
tetään ilmainen linja-auto-
kuljetus. Aikataulu ja reitti 
30.9. ilmestyneessä Rauhan 
Tervehdyksessä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 7.10. ja 14.10. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
To 14.10. Vapaaehtoistyön 
diakoni Heikki Kaikkonen 
kertoo seurakuntien Suurel-
la sydämellä -hankkeesta.
Raksilan kerho to 7.10. ja 
14.10. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 11.10. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Verenpaineen mittausta 
ja mahdollisuus 4 euron hin-
taiseen ruokailuun.
tarinatupa ke 13.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 
14.10. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 7.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
13.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
eläkeläisten kerho ma 11.10. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 11.10. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

yLIKIIMINKI
Porinakerho ma 11.10. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Lapsiperheiden retki San-
ta Parkiin ja napapiirille la 
27.11. Ks. erillinen ilmoitus. 

Tuiran seurakunta
10-preparin leiri 19.–21.11. 

Parisuhde 
paremmaksi kurssilla 

Parisuhdekurssi on ammatillisesti ohjattu 
vertaistukiryhmä. Siinä käsitellään pari-
suhteen vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. 

Teemoja ovat muun muassa vuorovaiku-
tustaidot, tunteiden tunnistaminen, seksuaalisuus 
ja parisuhteen yhteiset tavoitteet. Työskentelyme-
netelminä käytetään keskustelua, toiminnallisia 
harjoituksia ja työkirjaa. 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain 
neuvottelukeskuksen järjestämä Parisuhde pa-
remmaksi -kurssi alkaa 28. lokakuuta. Ryhmään 
otetaan neljä paria ja yhteen kokoonnutaan tors-
taisin kello 16–18.30 Öbergin talossa sijaitsevassa 
Perheasian neuvottelukeskuksessa.

Kokoontumisia on kahdeksan, viimeinen on 
ensi vuoden tammikuussa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21. lokakuu-
ta mennessä perheneuvoja Marja Siivolalle p. 08 
5618 700 tai marja.siivola@evl.fi tai johtava per-
heneuvoja Seppo Viljamaa p. 08 5618 700 seppo.
viljamaa@evl.fi. 

RAUHAN TERVEHdyS

la 16.10.2010 klo 11–16
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9

Klo 11 Aamurukous
Tyttöjen ilo

Tyttöjen talon ohjaaja Minna Jaakola

Ilo tarttuu - uskoa huomiseen Afrikassa
Pastori Satu Saarinen

Klo 12.30–13.30 Lounas
Antaudu rakkaani - Stella lausuu ja laulaa 

suurista tunteista
Klovni Stella ja Pertti Haipola

Ilo vaikeuksien keskellä
Opettaja Saila Kukkohovi-Jämsä

Klo 15.15 Kahvit
Klo 15.30 Viikkomessu

Ilon polkuja

 Mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. 

Viittomakielinen 
vanhustenviikon juhla 

perjantaina 8.10. klo 12
Keskustan seurakuntatalossa

Ikäihmisille tarkoitettu viittomakielinen 
juhla alkaa klo 12 messulla Oulun tuomio-

kirkossa ja jatkuu sen jälkeen ohjelmallisella 
juhlalla Keskustan seurakuntatalossa.

Veteraanileiri 

4.–7.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Ilmoittautuminen to 21.10. mennessä yhteiseen seu-
rakuntapalveluun p. 08 3161 340. Osallistumismaksu 
62 € sisältää majoituksen, ruokailun, yhteiskuljetuk-

sen sekä vakuutuksen seurakunnan jäsenille. 
Leirille lähtevät mukaan diakoni Sami Riipinen ja dia-

konissa Eeva-Marja Laitinen.
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Rokuan leirikeskus. Molem-
mille ryhmille tarkoitettu lei-
ri on aiheeltaan Yksi, pyhä, 
yhteinen. Leirin työntekijöi-
nä ovat Matti Ketola, Merja 
Oksman, Tuulikki Ståhlberg 
ja Juha Tahkokorpi. Leirillä 
touhutaan yhdessä ja mie-
titään, mikä meitä yhdistää 
toisiimme ja Taivaan Isään. 
Leirin hinta on 16 € sisältä-
en matkat, majoituksen, täy-
sihoidon, ohjelman ja tapa-
turmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittaudu mukaan 4.11. 
mennessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirjeet ja las-
kut leiriä edeltävällä viikolla. 
Lähtö perjantaina 19.11. klo 
18 Pateniemen kirkolta. Leiri 
päättyy Pateniemen kirkolla 
sunnuntaina 21.11. klo 12 pi-
dettävään juhlajumalanpal-
velukseen. Juhlaan ovat ter-
vetulleita myös perheenjä-
senesi, kummisi ja läheisesi. 
Lisätietoja leiristä saat nuo-
risotyönohjaaja Merja Oks-
manilta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi.  

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 11.10. klo 13, Sara 
Wacklin -koti.

Karjasillan seurakunta
Raitin remmi to 14.10. klo 
13–15, Maikkulan kappeli. 
Kaikille avoin kahvihetki.
yli 65-v. miesten kokkikurs-
si ti 19.10. klo 11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset viim. 
8.10. diakoniatyöntekijä Sir-
pa Kemppainen, p. 040 5747 

163. Kurssin vetäjänä kotita-
lousopettaja Tuula Matilai-
nen.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 12.10. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellari. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 12.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa su 10.10. klo 14, Ou-
lun tuomiokirkko. Lisätietoa 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/haat.
Matalan kynnyksen ilta 
ti 12.10. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lähetyksen 
merkeissä, Maria Vuorma.
Aikuisrippikoulu su 31.10.–
to 9.12, Karjasillan kirkko.Ks. 
erillinen ilmoitus. Lisätietoa 
kevään 2011 aikuisrippikou-
luviikonlopusta ja ryhmäs-
tä saat Päivi Jussilalta p. 050 
3408 992 tai www.elossa.fi.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.10. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Kansainvälinen ilta ti 12.10. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Ohjelmassa musiikkia lä-
heltä ja kaukaa, iltapala se-
kä kaksi puheenvuoroa. Ul-
la Mäkisen aiheena on Seu-
rakunnan vapaaehtoise-
na eri puolilla Eurooppaa ja 
Katariina Pitkänen Ilon ää-
ni ry:stä kertoo yhdistyksen 
toiminnasta eteläisessä Af-
rikassa.

Eläkeläisten 
konsertti

Oulun tuomiokirkossa 
ma 11.10. klo 13

Henna-Mari Sivula laulu

Maija Tynkkynen cembalo ja urut

Teuvo Pakkalan 5. musiikkiluokka, 
johtaa Marja Portaankorva

Sirkku Nivala juontaja

Jäikö ripari nuorena käymättä, kolkuttaako kesähäät tai 
kummius? Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
Aloitus su 31.10. klo 10 Karjasillan kirkossa, jossa
kokoonnumme keskiviikkoisin 3.11.–1.12. klo 18–20.
Konfirmaatio on 9.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautumiset Heikki 
Karppiselle 25.10. mennessä: heikki.karppinen@evl.fi, 
044 316 1580. 

Vanhustyön linja 

keskiviikkoisin klo 9–11 
numerossa 08 5314 616. 

Soita kun olet yksin tai kaipaat kuuntelija, kun ha-
luat puhua sinulle tärkeistä asioista, jos haluat pyy-

tää kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.

Miestenpiiri 

ti 12.10. klo 18 
Tuiran kirkossa 

Alustajana 
Pasi Kurikka 

aiheesta 
usko ja epäusko.

Laula ihmisille -musiikkihetki 

torstaina 14.10. klo 18 
Vanhan pappilan Rovastinsalissa 

Tule nauttimaan musiikista nuoren seurakunnan 
veisukirjan sävelin tai omin nuotein. Voit laulaa, 
soittaa tai kuunnella. Pappilassa piano ja vuoden 

2005 veisukirjoja.

Lähetysjuhla

su 10.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa 

Suomen Lähetysseu-
ran Israelin lähetti Mika 

Pouke. Kirkkokahvit. 

Oulujoen seurakunnan 
syysmyyjäiset 

lauantaina 16.10. klo 11 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Myytävänä hernekeittoa, vohveleita, leivonnaisia, 
käsitöitä ja arpoja. Lahjoituksia otetaan vastaan 

klo 9 alkaen. 

Tuotto diakonia- ja lähetystyön ja nuorten Mission-
klubin toiminnan tukemiseksi. Vapaaehtoisia tarvi-
taan järjestely- ja myyntitehtäviin. Lisätietoja dia-

konissa Anu Fedotoff, p. 040 574 7098, vs. lähetyssih-
teeri Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511 ja nuorisotyön-

ohjaaja Sari Meriläinen, p. 040 558 3294.

Puurosunnuntai
Lokakuun ajan Karjasillan kirkossa tarjotaan  

sunnuntaiaamuisin klo 8.30 alkaen puuroa, leipää,  
kahvia ja teetä ennen klo 10 alkavaa messua.  

Puurosunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja 
kaikenikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa 

aamiaista. Taustalla on myös halu tehdä konkreettista hyvää. 
Ennen kaikkea pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla 

yhdessä. Puuroaamiainen on maksuton. 

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa: 
10.10. / 17.10. / 24.10. / 31.10.

  

Lapsiperheiden retki 
Santa Parkiin ja napapiirille 

la 27.11. klo 8.30–21 

Retken hinta alle 3-vuotiailta 15 € omalla istumapai-
kalla, 4–12-vuotiaat 35 €, yli 13-vuotiaat ja aikuiset 45 
€. Alle 10-vuotiaat lapset vain aikuisen mukana. Hin-
taan sisältyy edestakainen linja-automatka, ruokailu 
Christmas House Restaurant & Coffee Barissa, sisään-
pääsy luolastoon ja tapaturmavakuutus Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille. 

Retkelle otamme 60 osanottajaa ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautumiset viimeistään 5.11. Yhteisen 
seurakuntapalvelun toimistoon, p. (08) 316 1340 ar-
kisin klo 9–16, tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Il-
moitathan mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Lisätieto-
ja retkestä Esa Harju, p. 040 575 2713 ja Katja Ylitalo 
p. 040 831 5932. 

Laskettelurippileiri
heti uudenvuoden jälkeen 1.–7.1.2011

Tuiran srk, Käylän leirikeskus
Oulujoen srk, Juuman leirikeskus

Rippileirin aikana käydään kolmena päivänä Rukalla lasket-
telemassa. Leirin hinta on 130 euroa, hissiliput ja lasket-
teluvälineet eivät kuulu hintaan. Ilmoittautuminen 18.–
29.10.2010: Tuiran seurakunta: anna-leena.hakkinen@evl.
fi. Oulujoen seurakunta: ilkka.makinen@evl.fi. Lisätietoa: 
Anna-Leena Häkkinen, p. 050 4620 759 ja Ilkka Mäkinen, p. 
050 4334 095. 

Etusija Tuiran ja Oulujoen srk:n nuorilla. Muiden Oulun 
seurakuntien rippikouluilmoittautuminen on viikolla 45, eli 
8.–14.11. osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.

7-vuotiaiden synttärit 
sunnuntaina 10.10. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Tervetuloa Tuiran seurakunnan 7-vuotiaiden 
synttäreille! Juhla alkaa perhemessulla, jonka 

jälkeen ohjelmassa on toiminnallisia pisteitä sekä 
synttäritarjoilua. Mukaan ovat tervetulleita myös 

perhe, kummit ja muut läheiset. 
Lisätietoja Sanna Tervo p. 040 745 1469 ja

Matti Ketola p. 040 574 7069.
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Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

Katastrofista kehitystyöhön
Tavoitteemme on saada aikaan pysyvä muutos, joka syntyy vain yhteistyössä paikal-
listen yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Katastrofien jälkeen tuemme ihmisiä jälleenra-
kennustyössä ja pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teem-
me hankkeissamme työtä näiden molempien puolesta. Haastamme sinua ja kaikkia 
suomalaisia mukaan osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka 
aiheuttavat ja ylläpitävät köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia. 

Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A
00160 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
vie avun tehokkaasti perille

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyöjärjestö, katastrofiavun antaja ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Teemme työtä oikeudenmukaisen maailman ja 
ihmisarvoisen elämän puolesta. Kirkon Ulkomaanapu kuuluu kirkollisten avus-
tusjärjestöjen yhteenliittymään ACT-allianssiin.

Osallistu
TARVITSEMME 
SINUN TUKEASI!
Tavoitteenamme on taata kehitysmaiden 
pienviljelijöille mahdollisuudet tuottoisaan ja 
tehokkaaseen maanviljelyyn.

Kohteenamme on maatalouden kehittämi-
nen ja tuottavuuden kasvu sekä paikallisten 
markkinoiden toimivuuden parantaminen. 
Tuemme erityisesti naisten mahdollisuuksia 
kasvattaa ja myydä tuotteitaan.

Edistämme hyviä toimintamalleja kan-
sainvälisen elintarvikeavun toimittamisessa. 
Hätäavun jälkeen on siirryttävä kestävän kehi-
tyksen tukemiseen ja paikalliselle väestölle on 
annettava aktiivinen rooli.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Sinun tukeasi!
Tee lahjoitus – sillä nälkä on paha pala purtavaksi! 

Lahjoita valitsemasi summa: 
Nordea 157230-500504 IBAN: FI3315723000500504 BIC: NDEAFIHH
Sampo 800018-223340 IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH 
Kirjoita viestikenttään: Tekoja-kampanja

Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.tekojakampanja.fi
KIITOS!

Keräyslupa OKH596A, voimassa 1.1.2009–31.12.2010, koko Suomi,
Keräyslupa 506 K14, voimassa 1.1. – 31.12.2010, Ahvenanmaa
Keräysvarat käytetään vuosien 2010–2011 aikana Kirkon Ulkomaanavun avustustyöhön.

Avustustyön osuus menoista vuonna 2009 

Avustustyö 85,1 %
Tukitoiminnot kotimaassa 11,6 %
Yleishallinto 3,3 %

Tukitoiminnot sisältävät varainhankinnan, 
vaikuttamistyön, viestinnän ja koulutuksen.
Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, 
taloustoimiston sekä yleiskulut.

Nälkä. Paha pala purtavaksi?
Kehitysmaiden väestöstä suurella osalla on puutteellinen ruoka-
turva. Se ei tarkoita vain, että heillä ei ole määrällisesti tarpeeksi 
ruokaa. Ruokaturva on puutteellinen myös, jos ihmisillä ei ole 
tarvittavia resursseja ruuan tuottamiseen tai ostamiseen, ruoka 
ei ole riittävän ravitsevaa tai ruoka jakautuu epätasaisesti ihmis-
ten välillä.

Köyhyys aiheuttaa ruokaturvan puutetta, 
kun ihmiset eivät pääse osallisiksi ruoan 
tuottamiseen tarvittavista voimavarois-
ta, kuten maasta, vedestä, työvälineistä, 
tiedoista ja taidoista.

Kirkon Ulkomaanavun vuosien 2010–2011 Tekoja-kampanja Nälkä. 
Paha pala purtavaksi? pureutuu ruokaturvaan ja siihen vaikutta-
viin kysymyksiin. Käy tutus-
tumassa kampanjasivuihin 
ja lue lisää siitä, mitä Kirkon 
Ulkomaanapu tekee ruokatur-
van parantamiseksi, ja mitä 
sinä voit tehdä!

Nälkä. Paha pala purtavaksi? 
-kampanja osoitteessa
www.tekojakampanja.fi

Satoa puutarhasta
May Rem laskeutuu jyrkkäreunaisen 
kuopan pohjalle, täyttää kaksi parinkym-
menen litran sankoa samealla vedellä 
ja aloittaa kapuamisen takaisin ylös. 
Sadevesialtaassa on kasteluvettä vielä 
muutamiksi viikoiksi, sitten vihannesten 
viljely on tältä kaudelta ohi. 

May Rem on 54-vuotias leski pienestä 
Keamonyn kylästä Kambodzhasta. Hän 
viljelee riisiä yhden hehtaarin pellolla ja 
lisäksi vihanneksia pienellä puutarha-
palstalla. Peltomaan ja kastelun puute on 
suurin ongelma Keamonyn kylässä. 

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut kyläläi-
siä sadevesialtaiden, kanavien ja patojen 
rakentamisessa. Sen avulla peltoalaa ja 
viljelyaikaa on saatu kasvatettua. Peltoa 
on kuitenkin rajallisesti. Siksi kyläläisten 
on kehitettävä myös muita keinoja hank-
kia tuloja.

Vihannestarha on merkinnyt selvää 
parannusta May Remin perheen ruoka-
turvaan.  Lisätuloja hän hankkii myymällä 
kyläläisille itse valmistamiaan leivon-
naisia. Tarvikkeiden ostamiseen hän on 
saanut pienlainan.

”Olisin onnellinen, jos minulla olisi 
enemmän peltoa ja riittävästi ruokaa”, 
May Rem sanoo.

NÄLKÄ. PAHA PALA
PURTAVAKSI?

konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19
13.8.	 Sanna	Smolander,	piano.	Visa	Smolander,			
	 viulu.	Johanna	Kiviharju,	huilu.
20.8.	 Yhteislauluilta,	laulattajana	Juha	Soranta.

Konserteissa	ohjelma	5	e	ja	yhteislauluilloissa	
kolehti.	Tuotto	kokonaisuudessaan	Kirkon	Ulko-
maanavulle.	Järjestää:	Oulun	Kamarimuusikot	ry	
ja	Oulun	ev.-lut.	seurakunnat

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  
Sulkakuja 8

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

7.–14.10.2010enot Oulussa 

elämän polku
Kastetut

tuomiokirkko: Pontus Au-
kusti Komulainen, Aada So-
fia Ilona Sassi.
Karjasilta: Venla Sofia Hei-
no, Emma Lotta Hynynen, 
Wilhelm Johannes Jansson, 
Julius Sebastian Kajava, Sii-
ri Ulla Tuulikki Korpela, Frida 
Isadora Koskela, Sakari Ossi-
an Saraste, Eedit Maija Tauri-
ainen, Eero Heikki Sakari Yli-
tolonen.
tuira: Viljo Tobias Haljoki, 
Joona Matti Herman Harju-
lahti, Eedith Mariella Karhu-
maa, Hugo Veeti Eemeli Ke-
ränen, Iikka Pietari Kivioja, 
Neve Erika Määttä, Niilo Ii-
sakki Siipo.
Oulujoki: Aada Eliina Alek-
sandra Koskela, Manu Onni 
Olavi Myllylä, Emmi Linnea 
Ojanaho, Olivia Ella Väänä-
nen.
Vihit Kastetut Kastetut y

Vihityt
tuomiokirkko: Pasi Tapio 
Korkatti ja Johanna Marja 
Kaattari.
Karjasilta: Henri Juhani 
Manninen ja Minna Kaarina 
Kyngäs, Jani Ilkka Olavi Heik-
kinen ja Milla Marika Riutan-
koski, Janne Tapani Rinne ja 
Anne-Mari Junes, Samuli An-
tero Illikainen ja Jutta Tuulia 
Korkala, Seppo Olavi Rytky 
ja Marja Helena Hauru.

tuira: Jani Juhani Pigg ja Ma-
ri Tuulikki Hintikka, Jussi Ta-
pani Meskanen ja Riikka He-
lena Kananen, Simo Eemeli 
Kivari ja Jonna Maria Hele-
na Karvo, Timo Kalevi Heino-
la ja Satu Marjaana Näppä.
Oulujoki: Janne Pekka Mä-
käräinen ja Kati Kyllikki Nii-
ranen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Simo Johan-
nes Korhonen 74, Eino Jo-
hannes Paakkari 84, Hilkka 
Katariina Paakkari 86, Ai-
ri Mirjami Pirhonen s. Väisä-
nen 85. 
Karjasilta: Siiri Dagmar Ku-
rola s. Heinikoski 88, Veikko 
Juhani Melakari 70.
tuira: Erkki Juhani Kajaus 76, 
Johan Erkki Lassila 85, Lauri 
Arvo Rainetoja 85, Ragnhild 
Elaine Maria Saarela s. Hyt-
tinen 94. 
Oulujoki: Martti Väinö Valt-
teri Kiimala 14, Jaakko Hen-
rikki Työlahti 78. 

Musiikkileikkikoulu 

trilli 
Sisarusryhmä to 7.10. klo 17, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Sisarusryhmä vauvoista leikki-ikäisille, vanhempi tai 
muu aikuinen mukana. 

Viikarit to 7.10. klo 17.45, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ryhmässä ovat mukana 4–6-vuotiaat lapset ilman 
vanhempaa. 

Vauvat ja taaperot pe 8.10. klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ryhmä noin 5 kk–1-v. ikäisille lapsille vanhem-
man tai muun aikuisen kanssa. 

Muksut pe 8.10. klo 10.15, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ryhmä n. 1–3-vuotiaille lapsille vanhemman tai muun 
aikuisen kanssa. 

Pyhän Luukkaan kappelin Trilleistä lisätietoja Marjo 
Irjalalta p. 040 5747 086.

trilli-muskari ma 11.10. klo 10, Myllyojan srk-talo. 

Myllyojan Trillistä lisätietoja Anna Haanpää-Vesenterä, 
p .040-5832 368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Leipää musiikista 
-konsertti 

perjantaina 8.10. klo 19 
Karjasillan kirkossa 

Jussi Juola, baritoni, Markus Vaara, piano, 
Oulun Kamariorkesterin jousikvartetti. 

Ohjelma 5 €. Ohjelmatuotto kokonaisuudessaan 
Kirkon Ulkomaanavulle.
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eurakunnissa tapahtuu

Suomen Lähetysseuran Ta-
saus-keräykseen voi vielä 
lahjoittaa rahaa, sillä kerä-
ys päättyy vasta vuoden lo-

pussa.
Tasaus on Suomen Lähetys-

seuran vuosittainen varainhan-
kinta-, tiedotus- ja vaikuttamis-
kampanja, johon voivat osallistua 
muun muassa seurakunnat ja yk-
sityiset ihmiset.

Vuoden 2010 Tasaus-keräys 
tukee ruoan ja veden saatavuutta 
sekä estää aavikoitumista. Koh-
demaina ovat länsiafrikkalaiset 
Senegal ja Mauritania, joissa il-
mastonmuutoksesta johtuva aa-
vikoituminen vaarantaa ravin-
non ja puhtaan veden saamisen.

Keräyksellä saadut varat käy-
tetään maaseudun elinolosuh-
teiden kehittämiseen Senega-
lissa sekä elinmahdollisuuksien 
ja ihmisoikeuksien vahvistami-
seen Mauritaniassa. Lisäksi ke-
räysvaroin tuetaan ruokaturvan 
edistämistä Ecumenical Advo-
cacy Alliance EAA -verkoston 
(ekumeeninen vaikuttamisver-
kosto) kautta sekä Suomen Lä-

hetysseuran yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja dia-
konian työtä. 

Rössypottua luodossa,
keittoa puttaalla
Vaikka suurin osa Tasaus-kerä-
yksen tapahtumista on jo men-
nyt, vielä ehtii mukaan. 

Hailuodossa tarjoillaan rössy-
pottulounasta Tasaus-keräyksen 
hyväksi lauantaina 9.10. kello 11–
16 Siikamarkkinoiden yhteydes-
sä Hailuodon seurakuntasalissa.

Haukiputaalla vietetään kir-
kon vastuuviikon ja Tasauksen 
pyhää jumalanpalveluksen jäl-
keen sunnuntaina 17. lokakuuta 
seurakuntakeskuksessa. Juma-
lanpalvelus alkaa kello 10.

Seurakuntakeskukseen ko-

koonnutaan myös seuraava-
na keskiviikkona 20. lokakuuta. 
Tuolloin järjestetään Toivelau-
luilta kello 18 alkaen. Lauluillas-
sa voi toivoa laulettavan itselleen 
mieluisia vanhoja hengellisiä lau-
luja, lastenlauluja tai kansanlau-
luja kahden euron hinnalla. Lau-
lut valitaan ja maksetaan ennak-
koon ovella. 

Pelkällä laululla ei tarvitse 
elää, sillä myynnissä on makka-
rakeittoa aikuisille viidellä eurol-
la ja 3–12-vuotiaille 2,50 eurolla. 
Alle kolmevuotiaat pääsevät syö-
mään ilmaiseksi.

Afrikkalaisrytmejä  
Oulunsalossa
Oulunsalon kirkossa järjeste-
tään Tasaus-konsertti keskiviik-
kona 20. lokakuuta kello 19 alka-
en. Konsertissa esiintyvät Pekka 
Nyman ja Lähetysseuran vieraana 
oleva eteläafrikkalainen muusik-
ko Mokale Koapeng. Lisäksi mu-
kana on Uusi Ääni -lauluryhmä ja 
muusikoita Oulun seudulta. 

 
RAUHAN TERVEHdyS

Osallistu 
Tasaus-keräykseen

Näin sinä voit auttaa
Lahjoita pankissa: 
Sampo Pankki 800014-161130 

Kirjoita viestikenttään Tasaus2010

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30

BIC: DABAFIHH

Soita keräyspuhelimeen: 
0600 01010 (10,02 € / puhelu + pvm)

Lähetä tekstiviesti: 
Tasaus5 (5 €) tai Tasaus10 (10 €) numeroon 16160

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi:
Voit itse valita haluamasi lahjoituskohteen viidestä erivaihtoehdosta. 

Kaikki lahjoitustavat osoitteessa www.tasaus.fi/lahjoita/lahjoitustavat.

Naisia kaivolla Senegalissa.

 J o e l  Ta ka la

Francois Ngom 
sai mikrolainan 
puutarhaa varten.

Pau la  L aa ja la h t i
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eurakunnissa tapahtuu 30.9.–7.10.2010

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.



Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon sakastissa.



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

Lasten kirkkopyhäkoulu 
kokoontuu kirkon sakastissa 
sunnuntaisin jumalanpalve-
luksen yhteydessä. Tervetu-
loa koko perheellä kirkkoon! 
Kotiseurat pe 8.10 klo 14 Lu-
milyhdyssä.
hartaushetki Ke 13.10. klo 
14 Lumilyhdyssä.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 045 
6381 973. 
Rakkausmessu pe 8.10 klo 
20 Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Mes-
sussa mukana pastorit Timo 
Juntunen ja Seija Helomaa, 
kanttori Eija Savolainen, mu-
kana myös Askeleet-kuoro ja 
paljon vapaaehtoisia. Mes-
sun jälkeen iltakahvi ja tee. 
Messun järjestää Limingan 
rovastikunnan avioparityö. 
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet to 7.10. klo 15.30 
Naskun laavulla pappilassa. 
Jos olet noin 10–12 -vuotias 
partiosta kiinnostunut poi-
ka, tule mukaan. Lisätietoa 
Maukalta p. 045 2369 094. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 8.10. klo 19 5.–
6. -lk. Hintsala ja 7.–8.-lk. 
E. & K. Karjula. Pyhäkoulu 
su 10.10. klo 12 I S. & M. Ki-
viahde II T. & I. Kämäräinen, 
III Hintsala ja seurat klo 17 
ry:llä. Päiväkerho ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19 
ry:llä. Ke 13.10. klo 19 ompe-
luseurat T. & I. Kämäräisellä.

Saarenkartanon hartaus to 
7.10. klo 14.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 8.10. klo 10–11.
eläkeliitto ti 12.10. klo 11 
seurakuntasalissa. Luen-
to Mistä apua näön heike-
tessä?
Päiväpiiri ke 13.10. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 14.10. klo 10.
Kirkkokuoro to 14.10. klo 
18.30.
Kuollut: Veikko Niilo Valp-
pu 81.

Virsikirkko to 7.10. klo 12 
kirkossa. Mukana Kuusa-
mon seurakunnan eläkeläis-
ten musiikkipiiri ja Veteraa-
nimieslaulajat, johtaa Rai-
mo Heikkilä. Hartaus Jaakko 
Kaltakari.
Rukouspiiri to 7.10. ja 14.10. 
klo 18 Puttaan Tuvassa Kirk-
kotie 10 C.
Seurakuntakerho to 7.10. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 

to 7.10. klo 13 Martinniemen 
srk-kodissa.
Miesten uinti- ja saunailta 
to 7.10. klo 19 Vesi-Jatulin ti-
laussaunassa. Kokoonnum-
me aulaan klo 18.55. Iltam-
me päättyy Raamatun sanan 
ääressä. Tied. Martti Heino-
nen p. 040 5812 546.
Vanhusten viikon juhla pe 
8.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Monipuolista ohjelmaa, har-
taus ja kahvitarjoilu. 
Joel hallikaisen konsertti la 

9.10. peruttu. Lipun jo osta-
neet voivat lunastaa lippua 
vastaan rahat takaisin kirk-
koherranvirastosta.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 11.10. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodissa. Nuttuja Etio-
piaan -projekti myös Kellos-
sa, uudet neulojat toivote-
taan lämpimästi tervetul-
leiksi.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryhmä 
ke 13.10. klo 18 Pikku-Vakku-
rilan vieraskamarissa, Kirk-
kotie 10 C. 
Raamattupiiri ke 13.10. klo 
18 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C, Joh. 4.
Iin rovastikunnan diakonia-
päivä Pudasjärvellä 24.10. al-
kaen klo 10 messulla srk-kes-
kuksessa, jonka jälkeen ruo-
kailu sekä luento ja keskus-
telua päivän teemasta Yk-
sinäisyys ja yhteisöllisyys. 
Ilm. viimeistään pe 15.10. 
klo 9–11 diakoniatoimistoon 
p. 08 5472 636 tai diakonia-
työntekijöille.
Perhekerhot: Tiistaisin klo 
10 Jokelan vanhalla koululla, 
torstaisin klo 9.30 Kellon srk-
kodissa, perjantaisin klo 9.30 
Martinniemen srk-kodissa ja 
perjantaisin klo 10 Vakkuri-
lassa kirkonkylällä.  
Missiokerho eli alakoulu-
ikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C. Askartelua, leikkiä, 
Raamattuun ja lähetystyö-

Siikamarkkinoiden 
rössypottulounas 
lauantaina 9.10. klo 11–16 seurakuntasalissa.

Tuotto menee lähetystyölle.

Pyhäkoulu alkaa 
su 10.10. klo 12 kirkon kerhohuoneella. 

Pyhäkouluun kokoonnutaan joka toinen viikko, 
aina parillisen viikon sunnuntaisin. 

Meitä on moneksi
vanhusten viikon juhla 

tiiistaina 12.10. klo 14 Saarenkartanossa.

Pyhäkoulu
sunnuntaina 10.10. 
klo 12 Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D. 

Pyhäkoulun 
opettajana 
Ulla Nyyssönen, 
p. 0400 766 603. 

Pyhäkoulu on 
tarkoitettu lapsille. 
Pienet lapset ovat 
tervetulleita 
saattajan kanssa.

hön tutustumista.
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Tuvan kä-
velijät torstaisin klo 12, tule 
mukaan lenkkeilemään.
eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: Raamat-
tuluokka pe 8.10. klo 18.30 
ry:llä, seurakuntapäivät la 
9.10. klo 18 ja su 10.10. klo 12 

ry:llä, seurat su 10.10. klo 17 
ry:llä. Kello: Raamattuluok-
ka (isot) pe 8.10. klo 17.30 
Jokelalla, ompeluseurat pe 
8.10. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulu su 10.10. klo 12 Leino-
sella ja Kariniemellä, seura-
kuntapäivä su 10.10. klo 15 
ry:llä, päiväkerho ma 11.10. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: 
Raamattuluokka pienet pe 
8.10. klo 17.30 ry:llä, ompelu-
seurat pe 8.10. klo 18.30 Mai-
re ja Eero Rehu, Raili ja Timo 
Karsikas, raamattuluokka 
isot la 9.10. klo 19 Mehtäläl-
lä, pyhäkoulut su 10.10. klo 

12 Asema e. Kari Kaunisto, 
Asema p. Hannu Pärkkä, Kes-
kikylä Jorma Leskelä, Väntti-
länperä Marko Lahtinen, Tai-
paleenkylä Sampo Saarijärvi, 
seurat su 10.10. klo 16 ry:llä, 
päiväkerhot tiistaisin ja kes-
kiviikkoisin klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Mea Magdaleena 
Tuominen, Sanni Alina Eeri-
ka Huttu.
Avioliittoon kuulutettu: 
Janne Petteri Vänttilä ja An-
na Katariina Setälä.
Kuolleet: Veikko Valter Aal-
to 84, Esko Eemeli Paavilai-
nen 83.

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 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 
suntio 045 6306 081

Päiväkerhot normaalisti. 
Kokkikerho: Ryhmät A ja 
B vuoroviikoin. Ryhmä B to 
7.10 klo 14.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa.
Laulukausi alkaa. Tule mu-
kaan iloiseen ja reippaa-
seen aikuisten kuoroon. 
Harjoittelemme keskiviik-
koisin klo 18.30–20 srk-ta-
lossa.  

SäVeL JA SANA-
tapahtuma 

su 10.10 klo 12 
Lumijoen kirkossa. 

Sävelet: Ahti Alatalo, 
Virva Jakkula, 
Maili Muuttola-
Junkkonen, Owla Sala-
mieskvartetti sekä 
Sanat: Markku Tölli ja 
Matti Kamula. Kolehti 
sotainvalidien hyväksi. 

Järjestäjinä Lumijoen 
seurakunta ja 
Sotainvalidien 
Veljesliiton Limingan 
osasto.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

 

O MESSU KLO 10 KIRKOSSA 
o SAARNA OSKARI HOLMSTRÖM 

o LÄHETYKSEN KIRKKOKAHVIT 
 

O LÄHETYSILTA KLO 18 SEURAKUNTATALOLLA  
o VIERAANA LIMINGAN SEURAKUNNAN 

UUDET, LOKAKUUSSA TANSANIAAN MASAI-
TYÖHÖN LÄHTEVÄT LÄHETTIMME ANNA-
RIITTA JA OSKARI HOLMSRTÖM  

o KAHVITARJOILU 

                           TERVETULOA! 

SU 10.10. 
LÄHETYSPYHÄ 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
herännäisseurat su 10.10. 
klo 12 kirkossa. Alpo Järvi 
esittelee seurojen alussa ku-
vin ja sanoin talkootyötä In-
kerissa, Virossa ja Afrikassa. 
Lähetysnäyttely.
että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 10.10. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Gospelia ja ajatuksia elämäs-
tä. Lapsille pyhäkoulu. Iltatee-
tä nyyttikestiperiaatteella.
Perhekerhot kokoontuvat 

ti, ke klo 9.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 
klo 9.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen. Ke ja to klo 9.30 Van-
hassa pappilassa, ke klo 9.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ti ja 
pe klo 9.30 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa ja perjantaisin klo 
15–16 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. 
Askeleet perjantaisin klo 
18–19 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Lisätiedot kuo-
ronjohtaja Eija Savolainen p. 
040 7790 337.

terveyskeskuksen vuode-
osaston päivähartaus ti 
12.10. klo 13, mukana diako-
nian palveluryhmä ja laulu-
ryhmä Varttuneet.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 13.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Vie-
raana lähetyssihteeri Minna 
Sorvala, ajankohtaista asiaa 
lähetystyöstä. Seurakunta-
piiri to 14.10. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa, teema-
na on Tiedä tai arvaa -aivo-
jumppaa.
Kirkkokuoro ke 13.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
työikäisten naisten piiri ke 
13.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Miesten piiri to 14.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Ry:n seurat to 14.10. klo 19 
kirkossa.
Läheisensä menettänei-
den päivä la 16.10. klo 10–
14, Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Päivä on osallistu-
jille ilmainen. ilmoittautumi-
set viimeistään pe 8.10. Lee-
na Hintsala p. 040 7790 365. 
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 
10–13. 
Varhaisnuorten syyslei-
ri 1.–4.-luokkalaisille 25.–
27.10. Luurinmutkassa, yh-
teistyössä kunnan nuoriso-
työn kanssa. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 17.10. kirk-
koherranvirastoon, p. 5614 
500. Lisätiedustelut Hugo 
Lehkoselta 040 7790 372. 
Nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 

hartaus to 7.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Mielenterveyskuntoutujien 
retkelle ilmoittautuneet, 
lähtö ma 11.10. klo 8.30 tak-
siasemalta.
Seurakuntakerho ke 13.10. 
klo 12 seurakuntatalossa. Ai-
he Elämää ja ideointia, yrit-
täjä-eläkeläinen Maire Lauk-
kanen.
tupoksen olohuone ke 
13.10. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Kirsi Ukkola ker-
too sanoin ja kuvin perheen 
arjesta Kiinassa. Mukana 
Maisa, Eero ja Kyllikki.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
13.10. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
13.10. klo 18 srk-talossa. Täh-
det to 7.10. klo 16 srk-talossa.
Nuoret: Nuortenilta to 
7.10. klo 18 Nuorisonurkas-
sa. Nuorten lähetysvintti ke 
13.10. klo 17 Lähetysvintillä. 
Nuortenilta to 14.10. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Varhaisnuoret: Varkkavint-
ti keskiviikkoisin klo 15 Lä-

hetysvintillä. Varkkavintti on 
3.–6.-luokkalaisille tarkoi-
tettu lähetys- ja kansainvä-
lisyyskerho. Tutustumme eri 
maihin ja kulttuureihin sekä 
niissä tehtävään lähetystyö-
hön monenlaisen eri puuhai-
lun kautta. Kerhossa laule-
taan, leikitään, pelataan, as-
karrellaan ja leivotaan. Ker-
honohjaajana toimii Kirsi p. 

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

044 7521 225. 
Seurakunnan, kunnan ja 
4h:n yhteisistä kerhois-
ta löytyy jokaiselle jotakin! 
Tiedot eri kerhoista löydät 
nettisivuiltamme. Tervetu-
loa kerhoon!
Rippikoulu: Rippikouluope-
tusta la 9.10. loppiaisryhmäl-
le klo 12–17 Vanamon ylä-
kerrassa. Ota mukaan omat 
eväät ja muistiinpanoväli-
neet.
Perhekerhot ti 12.10. klo 
9.30 Kotikololla. Ke 13.10. 
klo 9.30 Vanamossa. Molem-
missa mukana Kirsi Ukkola. 
Kiinalainen juttu - suoma-
laisperheen arkea Kiinassa 
sanoin ja kuvin.
Lähetys: Aikuisten lähetys-
vintti ma 11.10. klo 12 Lä-
hetysvintillä. Lähetysilta su 
10.10. klo 18 seurakuntata-
lossa. Vieraana Limingan 
seurakunnan uudet, loka-
kuussa Tansaniaan matkaa-
vat lähettimme Anna-Riitta 
ja Oskari Holmström. Kahvi-
tarjoilu. 
Rauhanyhdistys: Myyjäiset 
pe 8.10 klo 18.30 ry:llä. Raa-
mattuluokka (7.–8.) la 9.10. 
klo 18.30 ry:llä ja raamattu-
luokka (5.-lk)Kauko Hintsa-
lalla ja Timo Lesosella ja raa-
mattuluokka (6.-lk)Aarne 
Määtällä ja Esa Rönnillä.
Pyhäkoulut su 10.10. ja seu-
rat klo 14. Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17. seu-
rat ja julkaisuilta ry:llä. Kodin 

16.30 Kirkonkylän koulul-
la. Yöpappila pe 8.10. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten leiri Luurinmutkassa 15.–
17.10. Ilmoittaudu nuoriso-
työnohjaajille.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat itäpuoli to 
7.10. klo 19 Laura ja Mikko 
Ahola, Lähetvainiontie 11. 
Länsipuoli: Outi ja Ilkka Lim-
ma, Pappilanniitty 8. Raa-
mattuluokat pe 8.10. klo 18. 
Pienemmät: Silver, Tanttu-
tie 3. Isommat: Heikkinen, 
Sinipyrstöntie 7, toimintail-
ta. Alueellinen nuortenilta 
klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut: su 
10.10. klo 12 Paituri: Ahola, 

ja koulun ilta ke 13.10. ry:llä. 
Kastettu: Kara Bella Mika-
ela Saarnio, Wilma Aini Ka-
tariina Hokkanen, Alva Emi-

lija Korkiakoski, Eevi Meri 
Amanda Tulppo.
Kuollut: Alma Inkeri Hiltu-
nen, 71.

Perhemuskari 
tRUMPeLIPUM!
maanantaina 11.10. klo 
18 seurakuntatalolla. 
Tule laulamaan ja 
leikkimään Trumpeli-
Pupun kanssa!

Koko perheen 
MUSIIKKI-
PyhäKOULU 
sunnuntaina 17.10. klo 
13 Vanamo-salissa. 
Mukana 
lastenmusiikkiyhtye 
Varpuset.

MAANANtAI
Kokkikerho 1.–3.-luokkalaisille klo 17–
18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa

tIIStAI
Pelikerho 1.–6.-luokkalaisille klo 16–17 
Nuorisoseurantalolla
tanssikerho 1.–3.-luokkalaisille klo 17–18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa

KeSKIVIIKKO
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille klo 17–19 
Vanhassa pappilassa
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille klo 18–
19.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa

Liikunta- ja pelikerho 1.–6.-luokkalaisille 
klo 17–18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Pienoismallikerho 4.–6.-luokkalaisille klo 
17–18 Keskustan srk-talon päiväkerhotilassa

tORStAI
Askartelukerho 1.–6.-luokkalaisille klo 17–
18 Keskustan srk-talon päiväkerhotilassa
Askartelukerho 1.–4.-luokkalaisille klo 
17–18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Draamakerho 1.–7.-luokkalaisille klo 
16.30–18 Vanhassa pappilassa

PeRJANtAI 
Gospelkerho 4.–6.-luokkalaisille klo 
17.30–18.30 Vanhassa pappilassa

Lähetvainiontie 11. Seurat su 
10.10. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.10. klo 19 
Mari ja Janne Ojalalla, Peu-
ranniemi 11. Seurat su 10.10. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Niila Alvar Hintsa-
la, Ruut Hilda Vanamo Hint-
sala, Aava Ulriikka Illikainen, 
Emil Juhani Antero Oikarai-
nen, Aava Siina Xin-Dai Kuk-
kola.
Vihityt: Tuomas Henri Ila-
ri Fordell ja Lotta Karoliina 
Vyyryläinen. Tuomo Yrjö An-
tero Tihinen ja Jaana Maria 
Leviäkangas.
Kuollut: Martti Ilmari Piri-
nen, 67.

Rukousilta 
torstaina 7.10. klo 18.30 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.

Mukana Pirkko Jalovaa-
ra. Tervetuloa! 

Varhaisnuorten kerhot
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Voimaa vapaaehtoisille – Auttajana jaksaminen 
tiistaina 19.10. klo 18–20 Muhoksen seurakuntatalossa
 
Vapaaehtoisena annat arvokasta aikaasi ja ammennat itsestäsi muille.
Mistä itse saat voimaa vapaaehtoisuuteen? Mikä auttaa sinua jaksamaan?
Tule lataamaan akkuasi.
Mukana Vares-keskuksesta projektipäällikkö Suvimaria Saarenpää ja kouluttaja 
Vuokko Keränen. 
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 8.10. mennessä p. 5331 284!
Yhteistyössä Muhoksen SPR:N ystäväpalvelu ja seurakunnan diakoniatyö 

Virsilaulut to 7.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Ossi Kajava.
hartaus to 7.10. klo 14 Vire-
kodissa,  Jouni Heikkinen.
Lähetysilta to 7.10. klo 19 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la, Jouni Heikkinen.
Rovastikunnallinen rak-
kausmessu pe 8.10. klo 20 
Kempeleen Pyhän kolminai-
suuden kirkossa.
Vanhemman väen kirkkopy-
hä su 10.10. alkaen jumalan-
palveluksella klo 10 kirkossa, 
jonka jälkeen kirkkokahvit ja 
juhla päiväkeskuksessa. Kirk-
kokyytiin ilmoittautumiset 
viim. 7.10. p. 533 1284.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 

lapsille su 10.10. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
hartaus ti 12.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Kirkkovaltuuston kokous 
ti 12.10. klo 18 seurakunta-
talossa. 
Keskipäivänkerho ke 13.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Liikunnan iloa. Arvonta!
Niittypirtin kerho ke 13.10. 
klo 13.30, Liisa Seppänen, Si-
mo Pekka Pekkala.
hartaus ke 13.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 13.10. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Kuorot: Ke 13.10. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.
Lähetys: v. 2011 lähetyska-
lentereita 8 € / kpl voit ostaa 
omaksi tai lahjoittaa lahjak-
si. Tied. lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen p. 040 5629 131.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päi-
värinteen seurakuntasalis-
sa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 10.10. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Aikuisilla mahdollisuus olla 
mukana. 
Nuoret: Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 8.10. klo 15–
17.  Yökahvila Valopilikku la 
9.10. klo 19–24 Nuokkaril-

la. Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 10.10. 
klo 12–13 seurakuntatalon 
alakerrassa. Nuortenilta ke 
13.10. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Kou-
lupastoripäivystys to 14.10. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Maata näkyvissä -fes-
tarit 19.–21.11. Turussa. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
16.10. mennessä Rainerille. 
Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen p. 040 5851 057 ja 
Tuula Väänänen p. 040 5246 
534. 
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 8.10. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa ja oppitun-
nit la 9.10. klo 10–14 Koor-
tilassa. 
Partio: Partiolippukunta 
Muhoksen Metsänkävijät - 
kokoontumiset syksy 2010: 
Sudenpennut 7–9-v., ryh-
mä 1. ma klo 18–19, ryhmä 
2. ti klo 18–19, ryhmä 3. to 
klo 18–19, Seikkailijat 10–
12-v. to klo 19–20, Tarpojat 
12–15-v. ti klo 17.30–19. Ko-
koontumispaikka seurakun-
tatalon alakerta/kolo.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Lähetysilta to 
7.10. klo 19, Jouni Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kotiraamattuluokka kaikil-
le pe 8.10. klo 19: kirkonkylä 
& Anttila A-M. ja T. Hoppa, 
Korivaara Sivula, Pälli K. ja L. 
Taskila, Suokylä A. ja L. Kerä-

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

ke 14–17
pe 10–13

Vanhusten viikon pääjuhla 
su 10.10. messun jälkeen seu-
rakuntatalolla.
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. 
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9.30 Repussa.  
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9 Salonpäässä.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ma 11.10. klo 12 toi-

nunen. Seurat su 17.10. klo 
16 ry:llä, Tapani Kirsilä, Lauri 
Karhumaa. SRK:n julkaisuil-
ta su 31.10. klo 16 ry:llä, ilta-
hartaus, Erkki Vähäsöyrinki. 
Kirkonkylän ry:  Oulun ry:n 
omat myyjäiset la  9.1.0 klo 
19. Raamattuluokka su 10.10. 
klo 12 I  ry, raamattuluokka 
II; Kylänpuoli  ja Keskikylä; 
ry, Karhuoja; Jouko Koske-
lo,  seurat ja ehtoollinen klo 
16 kirkossa, Mauno Linnan-
mäki, Pertti Lahtinen. Laulu-
seuroja kodeissa: Kylänpuo-
li: ti 12.10. klo 18.30 Mattilal-
la, Raparperikuja 2 A4. Vart-
tuneiden kerho ke 13.10. klo 
12 ry:llä. Raamattuluokka su 
17.10. klo 12 I, ry raamattu-
luokka II;  Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry. Karhuoja: Tuomas 
Lääkkö, seurat klo 16 Mikko 
Kälkäjä, Erkki Alasaarela.
Kastetut:  Minja Jonna Jo-
hanna Ahvenlampi, Tytti Ju-
hantytär Honkanen.

nen. Seurat su 10.10. klo 14 
ry:llä. Päiväkerhot ma 11.10. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. Seu-
rat ti 12.10. klo 12.30 Päivä-
keskuksessa. Rippikoulun 
kodinilta to 14.10. klo 18.30 
Kiimingin ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka pe 
8.10. klo 18 Saarnio, Ritolan-
tie 38. Sisarilta klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 10.10. klo 12: 
Hyrkki Karhumaa, Tarmon-
tie 22, Laitasaari Mehtälä, 
Lottakuja 15, Huovila Lehto, 
Ritolantie 51. Seurat ry:llä 
klo 17. Päiväkerho ti 12.10. 
klo 17.30 ry:llä. Raamattu-
luokka ke 13.10. klo 18–20 
ry:llä. Rippikoulun kodinil-
ta to 14.10. klo 18.30 Kiimin-
gin ry:llä. 
Kastettu: Olli Samuel Kaar-
lejärvi, Manu Justus Ola-
vi Repo, Amalia  Elisabeth 
Saarnio.
Vihitty: Harri Samuli Pirnes 
ja Johanna Matilda Mikko-
nen. 

Läheisensä 
menettäneiden päivä
la 16.10. klo 10–14
Kempeleessä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12

Päivän teemana: 
Mikä lohduttaa surussa? 
rovasti, kirjailija Niilo Rauhala
Päivä on osallistujalle ilmainen.
Ilmoittautuminen to 7.10. mennessä 
Päiville p. 044 745 3853.
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö

eU-elintarvikekasseja 
jaetaan

tiistaina 12.10. 
klo 13–17.30

Muhoksen seurakuntata-
lon Nuorisotilassa.

Kassit on tarkoitettu 
taloudellisissa 

vaikeuksissa oleville 
perheille ja yksin 

asuville.

Muhoksen seurakunnan 
uudet kotisivut on 
otettu käyttöön 
tämän viikon alussa. 
Käy tutustumassa 
osoitteessa www.
muhoksenseurakunta.fi.

Seurakunnan 
vapaaehtoisten 

koulutusilta

maanantaina 
11.10. klo 18 
Toimitalolla

Aiheena suru 
ja lohdutus

Tervetuloa!

mitalolla. Vieraana palvelu-
esimies Tarja Peltoniemi.
Vapaaehtoisten koulutusil-
ta ma 11.10. klo 18 toimita-
lolla, Vattukuja 2.
teematiistain liikuntatuo-
kio Kyläkamarilla ti 12.10., 
Eeva Hepo-oja.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
13.10., Tuomo Kangas.
hartaus ke 13.10. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 14.10. 
klo 11 seurakuntatalossa, 
Riitta Markus-Wiksdtet.
hartaus 14.10. klo 11.30 Tep-
polassa, Minna Salmi.
Biblio- ja psykodraamaryh-
mä alkaa 14.10. Tiedustelut 
Minna Salmi p. 044 7453 846.
Aikuisten kuoro keskiviik-
koisin klo 18 seurakuntata-
lolla, myös uudet laulajat 
tervetuloa!
Rauhanyhdistys: Salonpään 
ry: Seurat ry:llä su 10.10. klo 
16, Jari Latvala, Pentti Kin-

Biblio- ja psyko-
draamaryhmä 
Teemana Aikuinen usko

Ryhmään otetaan 8 ih-
mistä, joiden edellyte-
tään sitoutuvan kaikkiin 
tapaaamisiin.
Ryhmä on luottamuksel-
linen.
Ohjaajina Saara-Leena 
Kaunisto ja Minna Salmi.
Kokoontumiset torstaisin 
klo 17.30–19.30 toimita-
lolla (Vattukuja 2)
14.10., 4.11., 11.11., 25.11., 
2.12. ja 16.12.

Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset: Minna Salmi, 
p. 044 7453 846.

Vapaa pääsy, kolehti  
Suomen Lähetysseuran  

Tasaus-keräykselle 

Mokale Koapeng  
Pekka Nyman 

Lauluryhmä  
Uusi Ääni  

Tuomas Junttila  
Matias Kiiveri  

Kimmo Muraja  
Pasi Hieta  

TASAUS-KONSERTTI 
Ke 20.10. klo 18 

Oulunsalon kirkossa 
(Etelä-Afrikka) 
 
 
 

joht. Taru Pisto 
 

Saksofoni 
 

Kitara 
 

Basso 
 

lyömäsoittimet 

19
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Siikalatvan 10-isoset Isos-
koulutus la 16.10. klo 11–17 
Kestilän kerhokodissa.

KeStILä
Maaseutuväen kirkkopyhä 
su 10.10. Messu klo 10 srk-
kodissa. Messun jälkeen ruo-
kailu ja ohjelmaa.
Seurat su 10.10. klo 13 Pih-
lajistossa.
Seurat su 10.10. klo 19 ry:llä, 
Teuvo Aho.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 12.10. klo 11 
Rauha ja Einari Seppäsellä.
Pihkalarannan diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
13.10. klo 13 Pihlajistossa.
Seurakuntakerho pe 15.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 15.10. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 13.10. klo 10 ker-
hokodissa.
Kuollut: Aino Maria Anneli 
Reinikka s. Näpänkangas 74.

PIIPPOLA
Seurakuntakerho ti 12.10. 
klo 12 Väinölässä. 
eu-ruuan jako ke 13.10. klo 
13–16 srk-kodissa.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Kuollut: Eila Kaarina Haapa-
la s. Kallio 78.

PULKKILA
ehtoollishartaus pe 8.10. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Raamattuluokka pe 8.10. 
klo 19 ry:llä.
Rovastikunnallinen kuu-
rojen kirkkopyhä su 10.10. 
Messu klo 12 kirkossa. Ruo-
kailu, kahvit ja ohjelmaa seu-
rakuntatalossa. 
Seurat su 10.10. klo 19 ry:llä, 
Mikko Hanhineva. 
Kutsunnat 12.–13.10. srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Perhekerho ma 
18.10. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 
Kastettu: Nella Mariel Alek-
sandra Siekkinen.
Kuollut: Paula Sylvi Helenius 
s. Lehtosaari 92.
 
PyhäNtä
Vanhustenviikon seurakun-
tatapahtuma to 7.10. klo 11–
14 seurakuntakodilla. Aihee-
na Meitä on moneksi. Ohjel-
massa ruokailu (5 €) ym. oh-
jelmaa. Tuotto oman kappe-
lin diakoniarahastoon. Sivu-
kyliltä kuljetusta tarvitsevat 
ottakaa yhteys pe 1.10. men-
nessä Rauni Tuomaalaan p. 
020 7109 856.
Lauluseurat pe 8.10. klo 
18.30 Henna ja Tuomas Tuu-
lella. 
Kirkkokahvit su 10.10. klo 10 
messun jälkeen srk-talossa. 
Seurat su 10.10. klo 16 ry:llä, 
Hannu Tuohimaa ja Heikki-

Pekka Alakärppä. 
Diakoniapiiri ti 12.10. klo 18 
Marjatta ja Pentti Arbeliuk-
sella Aurinkopolku 3. 
Seurakuntakerho ke 13.10. 
klo 12 srk-talossa. 
tavastkengän diakoniaky-
lätoimikunnan kokoontu-
minen to 14.10 klo 11 Leena 
ja Matti Kemppaisella. 
Myyjäiset pe 15.10. klo 
18.30 ry:llä. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, 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 12.10. klo 10 
kerhotilassa. 
Vihityt: Jani Petteri Kivioja 
ja Katariina Valpuri Kärki, 
Pentti Leander Ågren ja Ni-
na Beliaeva.

RANtSILA
Ompeluseurat pe 8.10. klo 
19 ry:llä.
herättäjän kirkkopyhä su 
10.10. Messu klo 10 kirkos-
sa. Seurat ja tarjoilua srk-ta-
lossa.
Lähetysseurat ma 11.10. klo 
18.30 srk-talossa. 
Syöpäkerho ke 13.10. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 14.10. 
klo 13 Rauhalassa.
70–75-vuotiaiden syntymä-

päiväjuhlat su 17.10. Messu 
klo 10 kirkossa. Juhlat srk-ta-
lossa. Juhlaan ovat tervetul-
leita myös päivänsankarei-
den läheiset.  Ilmoittautumi-
set tarjoilua varten to 14.10. 

Nuttujen neulomisesta kiin-
nostuneet! Vielä ehtii mu-
kaan projektiin, jossa neu-
lotaan nuttuja afrikkalai-
sille vauvoille. Seuraava ko-
koontuminen to 7.10. klo 17–
19 srk-talon takkahuonees-
sa. Ohjaajina ja kannustajina 
toimivat Jaana Supperi ja Sei-

ja Tolonen.
Seurakuntakerho ti 12.10. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
hartaus ke 13.10. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 14.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
hartaus to 14.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuorot: Lapsikuoron har-
joitus torstaisin klo 16 Tem-
meksen srk-talossa. Kirkko-
kuoron harjoitus keskiviik-
koisin klo 18 Tyrnävän srk-
talossa.
Varhaisnuoret: Alakoulu-
ikäisten kerhot syksyllä: ker-
ho tiistaisin ja torstaisin klo 
16–18 Tyrnävän srk-talon 

Raamattu- ja 
tuumailupiiri 

pyörähtää käyntiin 
sunnuntaina 10.10. 
klo 15 Temmeksen 
seurakuntatalossa. 

Tervetuloa mukaan 
kaikki entiset ja 
uudet "piiriläiset" 
pohtimaan ja 
ihmettelemään 
Raamatun moni-
ilmeistä ja aina 
ajankohtaista 
sanomaa. Terveisin, 
Salme, Sari ja Antti.

Kirkkoherra 
timo Liikasen 
virkaanasettaminen 
sunnuntaina 17.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Piispanmessun jälkeen 
ruokailu ja tervehdysten 
vastaanotto 
seurakuntatalolla, 
sekä juhla kirkossa. 
Kirkkokuljetus 
Temmekseltä.

hAUtAUSMAAN SIIVOUStALKOOt

Perjantaina 8.10. alkaen klo 9
Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan hautausmailla. 

Talkoolaisille tarjolla hernekeittoa, voileipiä ja kahvia. 
Tervetuloa! 

Vuoden 2011 rippikoulu
Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella sunnun-
taina 10.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Jumalanpalve-
luksen jälkeen on kirkkokahvi ja rippikoulun infoti-
laisuus seurakuntatalossa. Postissa lähetetyt ilmoit-
tautumislomakkeet kerätään tilaisuudessa. 

Nuoret, jotka aikovat käydä rippikoulunsa muualla 
kuin seurakuntamme rippikouluissa, ilmoittautuvat 
myös sunnuntaina. Seurakuntayhteysjakso suorite-
taan joka tapauksessa kotiseurakunnassa. Tästä an-
netaan tarkemmat ohjeet infotilaisuudessa.
Myös nuorten vanhemmat ovat tervetulleita sekä ju-
malanpalvelukseen että kirkkokahveille.

Pulkkilan kappelin viinimarjojen poimimistalkoissa oli hauskaa.  

kerhohuoneessa. Kokkiker-
ho maanantaisin klo 16–18, 
puuhakerho tiistaisin klo 16–
18, kokkikerho keskiviikkoi-
sin klo 16–18 ja puuhaker-
ho torstaisin klo 16–18 Mur-
ron kerhotilassa. Puuhaker-
ho keskiviikkoisin klo 16.30–
18.30 Markkuun koululla. 
Toimintatuokiot (7–13-v.) 
25.–26.10. klo 10–13 Tyrnä-
vän srk-talossa. Omat eväät 
mukaan. Mukaan sopii 25 
lasta / pv. Retki Tietomaa-
han ke 27.10. Lähtö klo 9.15 
srk-talolta ja paluu noin klo 
14.15. Retken hinta 5 euroa /
lapsi. Retkelle sopii 50. Ilm. 
toimintatuokioon ja retkelle 

ti 20.10. mennessä khranvi-
rastoon 08 5640 600.
Nuoret: Isoskoulutus la 9.10. 
klo 13–16 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa. Uudet ja 
vanhat mukaan!
temmes: Siioninvirsiseurat 
to 14.10. klo 18 Aino Juntti-
lalla, Puolukkatie 5.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 10.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.10. klo 19 
Mari ja Janne Ojalalla, Peu-
ranniemi 11. Su 10.10. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastettu: Emilia Hintsala.

Nuttuprojektin osallistujia.

Kotitapaturmien ennaltaehkäisy- 
ja ensiapukoulutus

tiistaina 12.10. klo 17–19 
Tyrnävän seurakuntatalolla

Koti on tunnetusti vaarallinen paikka elää.

Nyt on mahdollisuus tulla kuuntelemaan ohjeita ja 
neuvoja, miten kotona sattuvia tapaturmia voidaan 
ehkäistä. Samalla saadaan ensiapuohjeita, jos ja kun 
jotain tapaturmia kotona tapahtuu.
Paikan päälle saapuu SPR:n ensiapukouluttaja Päivi 
Pohjola, jonka vuorovaikutteista ohjausta ja neuvon-
taa ovat kaikki tervetulleita kuulemaan.

mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 020 7109 860.
Veteraanikuoro to 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. 
Avioliittoon kuulutettu: Ar-
to Marko Tapani Uhre ja Er-
ja-Riikka Marika Hyttilä
Kuollut: Hilja Ilona Kokko-
nen s. Niiranen 89.
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Tuija Päätalon polut 
eivät ole kulkeneet 
tavanomaisia reittejä: 
puoliso löytyi keski-iän 
kynnyksellä, ja lapsikin 
ilmoitti tulostaan 
vasta lähempänä 
neljääkymmentä 
ikävuotta. Ennen 
avioitumistaan Tuija 
ehti seikkailla Afrikan 
savanneilla.

70-luvun hittibiisi va-
roitti iskemästä Tui-
jaa, sillä ”Tuija sua 
huijaa…” Rallatus 

sopii huonosti kuvaan, jonka 
Oulusta juuri Tornioon muutta-
neesta Tuija Päätalosta saa. Hän 
on tyttönimeltään Lintilä ja ai-
to ”pohojalaanen”, jonka leviäs-
sä puheenparressaan kuuluu kei-
nuva murre.

Ainoa asia, jossa Tuija hui-
jaa vastaantulijoita, on ikä. Neli-
kymppisen nuorekkuuden salai-
suus löytyy raskaana olevan nai-
sen mielestä liikuntaharrastuk-
sista, joita hän luettelee hiihdos-
ta suunnistukseen. 

kelpaanko 
lähetyskentille  
Kannuksesta kotoisin oleva Tui-
ja sai perinteisen körttikasvatuk-
sen. 

Elämän 
yllättämä

– Opin sen, että armo kuuluu 
kaikille, ei vain harvoille ja vali-
tuille. Perheemme mottona oli, 
että elämä kantaa. 

Varsinaisia ammattihaavei-
ta Tuijalla ei ollut, mutta koulun 
työelämään tutustumisjaksolla 
hän kiinnostui terveydenhoita-
jan työstä, ja valmistui ammat-
tiin Seinäjoelta. 

– Olin luokkani surkein oppi-
las, ja totesin, ettei tämä kuiten-
kaan taida olla minun juttuni. 
Halusin tehdä jotain luovempaa. 
Koska laman takia oli huonosti 
töitä, jatkoin opiskeluja Oulussa. 
Sain luokanopettajan paperit vii-
si vuotta myöhemmin. 

Muiden auttaminen oli kieh-
tonut aina, ja Tuija on ollut lap-
sesta saakka mukana SPR:n toi-
minnassa. 

– Kun kiinnostuin ulkomailla 
työskentelystä, Punaisella Ristil-
lä ei ollut tarjota opettajille töitä. 
Niinpä otin 2004 yhteyttä Suo-
men Lähetysseuraan. Siellä va-
kuutettiin, että varmasti jotain 
sopivaa löytyisi. 

Samoihin aikoihin Tuija kä-
vi ankaraa sisäistä kamppailua, 
kelpaisiko ollenkaan lähetystyö-
hön, koska ei omien sanojensa 
mukaan ole mikään harras kris-
titty. Eräänä aamuyön hämäränä 
33-vuotiaan naisen sydämeen lo-
pulta laskeutui rauha. Hän ym-
märsi, että jos Jumala kerran on 
hänet lähetystyöhön kutsunut, 

hän kyllä tietää, mistä puusta 
Tuija on veistetty. 

– Lähtö Etiopiaan ja irtiot-
to Suomesta oli muutenkin ter-
vetullut. Olin lopen kyllästynyt 
aviopuolison etsintään, nainen 
myöntää. 

Maailma 
avartuu
Elämä Etiopiassa tuntui suoma-
laiseen rauhaan tottuneesta Tui-
jasta aluksi kaoottiselta. Kaik-
kialla oli paljon ihmisiä ja liiken-
ne oli ihan oma lukunsa. Auto 
saattoi hajota kesken matkante-
on. Tekniikkakammoinen blon-
di joutui tarttumaan jakoavai-
meenkin auton tehdessä tenän 
keskellä ei-mitään. 

– Opin myös tulemaan toi-
meen kaikenlaisista kulttuureis-
ta tulevien kanssa, sillä työnteki-
jöitä tuli maahan monista maail-
man kolkista. 

14 kuukauden työ-
rupeaman aikana sai-
raanhoidon opettaja 
ehti kurkistaa syvem-
mälle lähetystyön sie-
luun. Aluksi saatu kuva 
muuttui monta kertaa. 

– Aluksi koin sää-
liä köyhiä kohtaan, sen 
jälkeen tuli eräänlai-
nen viha, että tehkää 
nyt ihmeessä jotain. 
Mitä paremmin tun-
sin kulttuuria, ja mitä 
syvemmälle pääsin, si-
tä enemmän opin ymmärtämään 
ihmisten käytöstä. Entisen mus-
ta-valko-ajattelun rinnalle löytyi 
sävyjä. 

Tuija tietää kokemuksesta, 
miten helppoa on tuomita vie-
raan kulttuurin oudolta vaikut-
tavia tapoja, ellei tunne taustoja. 
Esimerkiksi uskon ilmaisussaan 
etiopialaisten kristittyjen koko 
elämä pyörii uskon ympärillä, ja 

uskosta puhutaan isoon ääneen. 
– Alussa mietin, mitä uutta 

voisin heille antaa. Pikkuhiljaa 
tajusin, että karismaattisten käy-
täntöjen takaa löytyi esimerkiksi 
perheväkivaltaa. Vaimoja ja lap-
sia piestään, se kuuluu kulttuu-
riin, eikä sitä koeta vääräksi. 

Tuija keskusteli luokkan-
sa opiskelijoiden kanssa tyttö-
jen ympärileikkauksesta. Tulevat 
sairaanhoitajat olivat kaikki sitä 
mieltä, että ympärileikkaaminen 
on väärin. Kuitenkaan kukaan 
luokan pojista ei suostuisi otta-
maan vaimokseen ympärileik-
kaamatonta naista. 

– Vaikka tieto lisääntyy, kestää 
ainakin kaksi sukupolvea ennen 
kuin käytännöt oikeasti muut-
tuvat. 

kolahti 
sittenkin 
Tuija palasi Etiopiasta Suomeen 

kolme vuotta sitten ja 
pian sen jälkeen hä-
nen silloinen seurus-
telusuhteensa päättyi. 

– Ero oli kipeä, ja 
sen jälkeen tein pää-
töksen, että elän yk-
sin. 

Vain muutaman 
kuukauden kuluttua 
Tuija törmäsi tulevaan 
puolisoonsa Jormaan, 
johon hän oli tutustu-
nut jo opiskeluaikoi-
na. Tuolloin nuorella 

naisella oli kuitenkin vielä me-
novaihe päällä, eikä hän halun-
nut vakiintua. 

– Olen jälkeenpäin miettinyt, 
miten ihminen voikin muuttua 
niin paljon. Nyt pystyin näke-
mään toisen hyvät puolet. Olim-
me molemmat kypsyneet ihmi-
sinä. Huomasimme, että meillä 
on samanlaiset arvot ja sama elä-
mäntilanne. 

– Alussa kyllä vähän kapinoin 
seurustelua vastaan, olinhan 
päättänyt olla yksin. Huomasin 
kuitenkin pian, kuinka upea ih-
minen Jorma on. 

Pari on ollut naimisissa vuo-
den ajan. Elämän jakaminen toi-
sen kanssa ei ole yllättänyt, paitsi 
ehkä positiivisessa mielessä. 

– Osaan nauttia hyvästä pe-
rusarjesta, enkä kaipaa enää 
nuoruusvuosien säpinää ja kipi-
nää. On ihanaa rakentaa yhdessä 
kotia. Arjen mukavuudet kanta-
vat pidemmälle kuin valtava ki-
pinöinti, Tuija hymyilee. 

Odotettu 
perheenlisäys
Haikara ei löytänyt helposti Tui-
jan ja Jorman pesää. 

Tuijan biologinen kello tikit-
ti siltikin armottomasti, ja lääkä-
ri kehotti naista hankkiutumaan 
raskaaksi mahdollisimman pian. 
Tuija koki kolme kipeää kesken-
menoa ennen kuin tärppäsi. 

– Kolmannen kohdalla tipah-
din kovaa ja korkealta, ja usko Ju-
malaankin oli koetuksella. Mie-
tin, miksi ihmistä kiusataan en-
sin antamalla ja sitten taas otta-
malla pois.

Lääkärin tutkimuksissa kes-
kenmenojen syyksi todettiin pe-
rinnöllinen geenimutaatio.

Pian verenohennuslääkityksen 
aloittamisen jälkeen Tuija odot-
ti taas lasta. Laskettu aika on jo 
lähellä. 

Onnelliset käänteet Tuijan 
elämässä eivät päättyneet tähän. 
Uusi koti löytyi Torniosta, ja kuin 
pisteenä iin päälle Tuija sai opet-
tajanviran kaupungista. Onni 
potkii. 

MARJA BLOMSTER

Tuija Päätalo synnytti juuri ennen 
lehden painoon menoa terveen pojan.

H
el

i 
P

aa
so

-R
an

ta
la

Ensiksi koin 
sääliä köyhiä 
kohtaan, sen 
jälkeen tuli 
eräänlainen 
viha, että 
tehkää nyt 
ihmeessä 
jotain. 

Etiopialaiselta torilta voi 
tehdä monenlaisia löytöjä.

Lounaalla ystävän uudessa 
kodissa. Joka puolella maailmaa 
käsien pesu ennen ruokailua on 
tärkeää. 

Ku va t  Tu i j a  Pää t a lo n 
ko t ia l b u mi s t a .


