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Nuoret eivät tule kuulluksi seurakuntien pää-

töksenteossa. Vain muutamassa seurakun-

nassa on olemassa käytäntöjä, joiden avul-

la nuoret voivat vaikuttaa päätöksiin. 

Tämä selviää kirkkohallituksen tuoreesta tutki-

muksesta, jossa selvitettiin nuorten kuulemista kir-

kossa kirkolliskokouksen pyynnöstä.

Tuore tutkimustulos tekee surulliseksi. Mik-

si näin? Laittaahan kirkko lapsi- ja nuorisotyöhön 

vuosittain varoja yli 300 miljoonaa euroa, mikä on 

eniten eri työaloille suunnatuista varoista. Nuoret 

ovat kirkolle tärkeitä, siitä ei ole epäilystä.

Pelätäänkö kirkossa, että nuorten kuuleminen 

päätöksenteossa uhkaisi opin oikeana pysymistä? 

Harva nuori hallitsee teologiaa, mutta Jeesus aset-

ti jo pienen lapsen uskon esikuvaksi. Lapsi uskoo ja 

luottaa, kun me aikuiset monesti epäilemme. 

Ehkä kuulemattomuudessa ei ole kyse muusta 

kuin siitä, että yhteiskunnassamme on vain totut-

tu päätöksenteon kuuluvan aikuisille. Nuorten osa 

on vain totella.

Kirkkohallituksen nuorisotyön sihteeri Pekka 

Tukeva peräsi viimeviikkoisessa Kotimaassa, että 

nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa on 

lisättävä tulevaisuudessa. Marraskuisia seurakun-

tavaaleja, joissa äänioikeus on alennettu 16 vuo-

teen, hän pitää asiassa hyvänä alkuna.

Tukeva on kuitenkin oikeassa todetessaan, ettei-

vät vaalit vie paljastunutta epäkohtaa pois päiväjär-

jestyksestä. Kirkkohallitus tuleekin esittämään tut-

kimukseen liittyen konkreettisia keinoja nuorten 

kuulluksi tulemiselle.

Ne on syytä ottaa seurakunnissa todesta.

Jos nuoret eivät kelpaa vaikuttamaan seurakun-

nissa, onko heistä kirkon vastuunkantajiksi tulevai-

suudessa. Vaikuttamaan pitää oppia.

Kuunnellaan nuoria

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

14.10.2010

Universumi ei 
syntynyt tyhjästä
Professori Tapio Puolimatkan mukaan 
Jumalaa tarvitaan selitykseksi maailman 
alkuperälle.

”Nykytiede asettaa ateismin ongelman 
eteen, koska tieteen mukaan maailman-
kaikkeudella on alku. Tämä käsitys joh-
taa ateismin siihen ongelmaan, että maa-
ilmankaikkeus näyttäisi saaneen alkunsa 
tyhjästä ilman mitään syytä. Ongelma-
na on, että tyhjästä ei voi syntyä mitään. 

Tähtitieteellinen todistusaineisto joh-
taa näkemykseen, että maailmankaik-
keudella on alku, aivan kuten Raamat-
tu opettaa. Tähtitieteilijä Robert Jastrow 
toteaakin: ”Järjen voimaan uskoneen 
tieteentekijän kannalta kertomus lop-
puu kuin painajaisuni. Hän on kiivennyt 
tietämättömyyden vuoria. Hän on juuri 
saavuttamaisillaan korkeimman huipun. 
Kiivettyään viimeisen kallion yli häntä 
tervehtii joukko teologeja, jotka ovat is-
tuneet siellä vuosisatojen ajan.”

Sanansaattaja 11. lokakuuta

Kirkossa saa olla 
eri mieltä
Toimittaja Katariina Harju kirjoittaa Es-
poon seurakuntayhtymän lehdessä yksi-
mielisyyden vaatimuksesta.

”Nykyihminen kaipaa keskustelua ja 
erilaisia näkökantoja. Sitä kirkosta löytyy. 

Silti kirkollisissa keskusteluissa toistuu 
vaatimuksia tiukasta puhdasoppisuudes-
ta ja samanmielisyydestä.

Tällaiset ajatukset kertovat ahdasmie-
lisyydestä ja kykenemättömyydestä näh-
dä omaa napaa kauemmas. Ettäkö ihmi-
sille pitäisi syöttää valmiiksi pureskeltua 
oppia, jota ei saisi itse pohtia lainkaan?

Kuka kirkossa edes päättää, mikä tul-
kinta on oikea? Kirkossa on niin monen-
laisia ääniä, ettei edes sen sisältä voi löy-
tää yhtä totuutta.

Ajatus kirkosta, jossa kaikkien tulee 
olla samaa mieltä, on kammottava.”

Esse 41/2020

Aatoksia

Enemmän ja 
vähemmän kristityt

Eräässä pääkaupunkiseudun 
seurakunnassa suunniteltiin 
tulevaisuutta. Keskustelun 
helpottamiseksi keksittiin, et-

tä seurakuntalaiset voidaan jakaa 
kahteen kastiin: A- ja B-seurakun-
talaisiin. 

A-seurakuntalaiset ovat sitä hy-
veellistä väkeä, joka aktiivisesti käy 
jumalanpalveluksissa ja lähetyspii-
rissä, osallistuu seurankuntaneuvos-
ton toimintaan ja tuo kakkuja kevät-
myyjäisiin. B-seurakuntalaisia ovat 
ne muut, se suuri enemmistö, jota 
kiinnostavat vain häät, 
ristiäiset ja hautajaiset. 
B-porukka on nimen-
säkin mukaisesti kak-
kosluokkaa, mutta hei-
tä kannattaa roikottaa 
mukana, koska he mak-
savat kirkollisveroja.

Jaottelu toimi pala-
vereissa hyvin, kunnes joku kriitti-
nen ääni totesi, että se on karmival-
la tavalla kristinuskon vastainen. Ei 
ole olemassa A- ja B-luokan kristitty-
jä, on vain kristittyjä. Kristittyjä taas 
ovat kaikki seurakunnan jäsenik-
si kastetut ihmiset, jotka eivät varta 
vasten ole seurakunnasta eronneet.

Jaottelu lopetettiin. Tai ainakaan 
siitä ei puhuta. Mutta onko ongel-
ma ohi?

Monella on kiusaus luokitella mui-
ta ihmisiä mitä moninaisimmin ta-
voin. Kirkkopiireissä tiedetään, ketkä 
ovat ”enemmän” kristittyjä kuin toi-
set – ainakin omasta mielestään. Ne 
vähemmän kristityt ovat kiusankap-
paleita, jotka kirkon tilaisuuksiin – tai 
vaikka seurakuntavaalien ehdokaslis-
toille – ilmaantuessaan herättävät pa-
himmillaan vaivaantuneisuutta näis-
sä enemmän kristityissä. 

Vähemmän kristityt voidaan 
toivottaa tervetulleiksi esimerkik-
si ynähtämällä, että ”eipä ole sinua-
kaan täällä usein näkynyt, mistä nyt 
tuulee?” Tämän voi suomentaa, et-
tä enemmän kristittyjen mielestä 

vähemmän kristittyä 
ei varsinaisesti kaivata 
nytkään.

Ja tämä kaikki ta-
pahtuu yhteisössä, jon-
ka perustaja esitti osu-
van vertauksen hyvästä 
paimenesta ja lampais-
ta! Muistelkaamme tätä 

lammasjuttua hetki. Lampaista yk-
si loitommalle ehtinyt oli paimenelle 
niin tärkeä, että paimen jätti laumas-
sa pysyvät oman onnensa nojaan ja 
lähti haeskelemaan tätä yhtä. Sanoipa 
paimen vielä, että kuolee lampaiden-
sa puolesta – kaikkien lampaiden, se-
kä laumassa määkivien että omia tei-
tään tarpovien puolesta.

Tälle paimenelle ajatus enemmän 
lampaista ja vähemmän lampaista 
on epäilemättä hullunkurinen. Mi-
ten kukaan voisi olla enemmän lam-
mas kuin toinen! Epäilemättä juttu 
A- ja B-kristityistä naurattaisi hyvää 
paimenta niin paljon, että hohotus 
kuuluisi lammashaan ääriin asti.

JOHANNA KORHONEN
Kirjoittaja on oululaissyntyinen, 

Vantaalla asuva toimittaja ja Tulkaa kaikki 
-liikkeen seurakuntavaaliehdokas.

Ei ole olemassa 
A- ja B-luokan 
kristittyjä, on 
vain kristittyjä.

Toistaiseksi kuopattu

Kysymys on pelkästään vallasta, ja siitä ettei 

siitä haluta luopua. Tämä näkemys on nous-

sut esiin usein parin viime vuoden aikana 

Oulussa, kun on pohdittu, mikä olisi parhaiten seu-

rakuntalaisen elämää tukeva seurakuntamalli laa-

jenevassa kaupungissa. Varsinkin yhden seurakun-

nan kannattajat ovat sitä epäilleet. Panettelua vai 

totuus?

Muutos yhteen seurakuntaan yksinkertaistaisi 

hallintoa. Nykyisin neljä kirkkoherraa johtaa kukin 

omaa seurakuntaansa. Yhdessä seurakunnassa voi-

si olla vain yksi kirkkoherra, muiden olisi laskeudut-

tava organisaatiossa alaspäin. 

Uskotaanko yhden kirkkoherran saavan liikaa 

valtaa, varsinkin kun työsuhde ei ole määräaikai-

nen? Kannattaa kuitenkin muistaa, että seurakun-

nassa valta kuuluu seurakuntalaisille, eli luottamus-

henkilöille, olipa seurakuntamalli mikä tahansa.
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kaille, joiden 
taustalla on 
jatkuvia epä-
onnistumisia.

Tiina Saa-
rela puhui vie-
raanvaraisuu-
den tärkeydes-
tä niin diako-

nia- kuin sosiaalityössä. Hän 
korosti, että köyhyyden kanssa 
kamppailevat ihmiset pystyisivät 
tarjoamaan toisilleen kallisar-
voista kokemusasiantuntijuutta. 

Mukari arvioi, että diakonia-
työntekijöiden vastuulle jää tule-
vaisuudessa erityisesti ihmisten 
pitkäjänteinen auttaminen. 

Sama ilmiö on huomattu 
myös sosiaalityön tutkimuksis-
sa. Moniongelmaiset ihmiset, 
joiden auttaminen vaatii useita 
tapaamisia, ovat sosiaalitoimis-
toja varmemmin seurakunnan 
asiakkaita.

RIITTA HIRVONEN  

Ainakin 
toistaiseksi 
kirkon työnte-
kijöillä on so-
siaalityönte-
kijöitä enem-
män aikaa 
apua tarvitse-
ville. Kun so-
siaalitoimistossa varataan usein 
yhdelle ihmiselle noin 20 mi-
nuuttia, diakoniatyöntekijän vas-
taanotolta ei ole yhtä kiire pois.

– Pyrimme antamaan asiak-
kaillemme tunnin ajan. Se tar-
koittaa, että meillä on toden-
näköisesti sosiaalityöntekijöitä 
enemmän mahdollisuuksia ky-
syä ihmisiltä, mitä heille kuu-
luu. 

Köyhyys ei poistu 
vain rahalla
Mukari painotti, ettei köyhyys 
ole pelkästään rahan puutetta. 
Hänen mukaansa seurakunnissa 
tulisikin miettiä, millaisia onnis-
tumisen kokemuksia kirkon toi-
minta voisi tarjota niille asiak-

tysmaiden naisten elinolojen pa-
rantamiseen.

Saarela totesi, että uudenlaista 
ajattelua köyhyyden poistamisek-
si tarvitaan jo siksi, että Suomi on 
jakautunut yhä selkeämmin rik-
kaiden ja köyhien Suomeen. Näi-
tä kahta maailmaa tulisi yhdis-
tää, hän sanoi.

Työnjakoa 
kirkastettava
Aiempaa tiukempi talous niin 
kunnissa kuin seurakunnissa pa-
kottaa myös selkeyttämään sosi-
aalitoimen ja diakonian työnja-
koa. 

Tuiran seurakunnan johtavan 
diakoniatyöntekijän Irma-Eli-
na Mukarin mukaan seurakun-
nan osaamista on talousneuvon-
ta ja ihmisen tukeminen talous-
kriisissä. 

– Sen sijaan suoranainen ta-
loudellinen avustaminen, esi-
merkiksi vuokrarästien maksa-
minen, voisi olla tulevaisuudessa 
seurakunnissa nykyistä selvästi 
vähäisempää, Mukari sanoo.

Aiempaa tiukempi 
talous niin kunnissa 
kuin seurakunnissa 
pakottaa myös 
selkeyttämään 
sosiaalitoimen ja 
diakonian työnjakoa. 

w w w.sxc . hu

Suomalainen liike-elämä 
on otettava mukaan 
köyhyyden poistamiseen, 
kirkkohallituksen 
työalasihteeri 
Tiina Saarela totesi 
diakoniatyöntekijöiden 
ja sosiaalityöntekijöiden 
tapaamisessa Oulussa. 

Kun avustusvarat eivät li-
säänny kunnissa eivätkä 
seurakunnissa, köyhien 
auttamiseksi on löydettä-

vä uusia keinoja, todettiin viime 
viikolla Oulun seurakuntien dia-
koniatyöntekijöiden ja kaupun-
gin sosiaalityöntekijöiden yhtei-
sessä tapaamisessa. 

Kirkkohallituksen työalasih-
teeri Tiina Saarela peräsi omas-
sa puheenvuorossaan suoma-
laista liike-elämää mukaan köy-
hyyden vähentämiseen. Saarelan 
mukaan kirkossa pitäisikin poh-
tia nyt keinoja, joilla se olisi mah-
dollista. 

Köyhien auttaminen vaatii 
uusia keinoja

Saarela uskoo, että köyhyyden 
poistamisesta hyötyisi myös lii-
ke-elämä. Tästä hän löysi esimer-
kin historiasta. Saarela muistut-
ti amerikkalaisesta suurliikemie-
hestä Henry Fordista, joka ajoi 
1900-luvun alussa minimipalk-
kaa, jotta mahdollisimman mo-
nella kansalaisella olisi mahdolli-
suus ostaa auto. Markkinoilla pi-
tää olla ostovoimaa.

Pohjois-Suomi 
edelläkävijäksi
Saarelan mukaan liike-elämä ja 
köyhyyden poistaminen tulisi 
yhdistää erityisesti Pohjois-Suo-
messa, jossa hän uskoo olevan 
kosolti eettistä yrittämistä.

– Tiedän, että pohjoisen yrit-
täjät haluavat auttaa. Ovathan 
he lähtenet mukaan ylivelkaan-
tuneita auttavaan Akordi-rahas-
toon. 

Ainakin suomalaisten vaikut-
tajanaisten tahdosta auttaa ker-
too Naisten Pankki, joka on ke-
rännyt neljän vuoden aikana 
noin kaksi miljoonaa euroa kehi-

Onko tässä kuvassa tulevaisuuden yhteistyökumppanit? Kirkkohallitus toivoo liike-elämän edustajia mukaan köyhyyden lievittämiseen.



4    Nro 33     14.–21.10.2010

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

Ekumenia edistyy
jatkuvasti
Päivi Jussila sohaisi Rauhan Tervehdyk-
sessä 30.9. ”ekumenian seisovia vesiä ja 
puhumattomuuden kulttuuria”. Teologi-
an tohtori Jussilalla on vahva tausta Lute-
rilaisen Maailmanliiton palveluksessa ja 
hän toimii kirkkonsa edustajana Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston hallituksessa, 
joten säpsähdin hänen sivalluksestaan. 

Viime viikkojen puheet ”piispaboiko-
tista” osoittavat, että suomalainen eku-
menia on edennyt niin pitkälle, että eri-
mielisyyksistäkin uskalletaan puhua. 
Keskustelu onkin jo edennyt turhautu-
neista tokaisuista siihen, että tuodaan 
esille myös sitä, mikä yhdistää. 

Keskustelun herättäjänä Päivi Jussila 
ansaitsee kiitoksen. Ekumeenisessa kes-
kustelussa pitäisi kuitenkin mieluum-
min kuvailla todellisuutta kuin vahvis-
taa vääriä ja vanhentuneita vihollisku-
via. Suomalaisen ekumenian edistys on 
viimeisen viidentoista vuoden aikana ni-
mittäin näkynyt juuri siinä, kuinka va-
paat suunnat ovat tulleet mukaan. 

1990-luvulla helluntaiseurakunnat al-
koivat näkyä paikallisessa ekumeniassa, 
ja nyttemmin olemme nähneet kirkko-
kunnallisia edistysaskeleita. Kirkkoturva-
paikka-asioissa kansankirkot ovat saaneet 
ottaa oppia vapaitten suuntien ennakko-
luulottomuudesta hädänalaisten hyväksi. 

Viime vuonna, kesken omaa organi-
soitumistaan valtakunnalliseksi kirkko-
kunnaksi, Suomen Helluntaikirkko teki 
rohkean avauksen, kun se liittyi Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijajäse-
neksi. Tänä vuonna on saavutettu maam-
me luterilaisten ja metodististen kirkko-
jen kesken neuvottelutulos, jossa esitetään 
ehtoollisen ja saarnatuolin yhteyttä.  

Ekumenian aate on, että kaikki kris-
tityt tarvitsevat toisiaan. Pienet kirkot 
tarvitsevat suurta ja mahtavaa kansan-
kirkkoa, mutta myös sen on hyvä höris-

tää korviaan pienten äänelle. 
Liberaaleiksi ja konservatiiveiksi lei-

mattujen on terveellistä kuulla toisiaan. 
Puhutaan ”turvallisesta ekumeenisesta 
tilasta”, joka perustuu ahaa-elämyksel-
le, että tuo toisenkin kirkon jäsen seuraa 
samaa Herraa. Siinä kohtaamisessa Py-
hä Henki luo luottamuksen, jonka tur-
vin jaksaa kuulla toisin ajattelevaa ja toi-
sin toimivaa kristittyä. 

Ekumenian sisäisessä ristiriidassa ja 
keskeneräisyydessä on jännitettä, joka vie 
asiaa eteenpäin. Tavoite on kristittyjen 
ykseys sovitetussa erilaisuudessa, ja us-
kon silmillä siitä voi jo nähdä lupauksia. 

HEIKKI HUTTUNEN
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 

pääsihteeri

Kiitokset 
toimitukselle
Oulussa piipahtaessani sain virikkeen 
tutustua myös paikalliseen seurakunta-
lehteen, joka on sen jälkeen pistänyt ilah-
duttavalla tavalla silmään savolaisenkin 
viraston käytävällä. 

Lehden nimi kuulostaa kaukaisemman 
lukijan korvaan vähän harhaanjohtavalle. 
Toivottavasti se ei estä ketään tutustumas-
ta hyvään lehteen, joka on tarttunut roh-
keasti erilaisiin elämänilmiöihin ja esitel-
lyt niitä ennakkoluulottomasti.

Kirkon ja seurakuntalehden ei tule 
sulkea silmiään siltä, mitä ympärillä on. 
Se, mitä maailmassa, yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa tapahtuu, koskettaa myös 
kirkkoa ja sen uskoa.

Seurakuntalehden tulee olla ennen 
muuta lukijoidensa asialla. Lukijaa pal-
velee parhaiten avoimuus ja rohkeus. Se 
on myös kiinnostavaa. 

LAURI JÄNTTI
rovasti

Lapinlahti

Postia

Jos Psalmi 90 kirjoitettaisiin tä-
nään, varmaan sen vertaus tuhan-
nesta vuodesta Jumalalle yhtenä 
päivänä korvattaisiin puhumalla 
miljardeista vuosista. Raamatun 
luomiskertomuksen seitsenpäiväi-
nen viikko olisi kestoltaan 14 mil-
jardia vuotta – eli päädyttäisiin ny-
kykosmologian aikaskaaloihin.   

Rauhan Tervehdyksenkin pals-
toille pyrkivä äärikreationismi 
suorastaan loukkaa Jumalan kun-
niaa sen tapaisilla väitteillä, et-
tä maailmankaikkeus olisi vain 6 
000 vuotta vanha ja että esimer-
kiksi dinosaurusten fossiilit olisi-
vat sen vuoksi vain Jumalan näyt-
tämöllensä asettamia kulisseja.

Olemme oppineet rippikoulus-
sa, että luonto puhuu Luojastaan. 
Kun tarkastellaan Salpausselkien 
harjumuodostelmia tai Pellon Jai-
paljukan kiviputousta tai Limin-
gan rannikon maankohoamista 
8–9 mm vuodessa, tiedetään tä-
män kaiken olevan seurausta noin 
9 000 eKr. päättyneestä, mutta eh-
kä jo 115 000 vuotta aiemmin alka-
neesta jääkaudesta, jolloin Suomea 
peitti kilometrejä paksu jääkerros. 
Ovatko äärikreationistit sitä miel-
tä, että vuorien synnyttäjä ja man-
tereiden ja merien muovaaja suuri 
Jumala huijaa, kun ilmiselvät näy-
töt Hänen luomistöissään osoitta-
vat ne satojen tuhansien vuosien, 
miljoonienkin vuosien ikäisiksi?

1960-luvulla teolo-
gian professo-
rina ja oman 
pappis-

Kaksi miljardia vuotta   
on sinulle kuin yksi päivä

sukupolveni opettajana toiminut, 
herätyskristittyihin lukeutunut Os-
mo Tiililä piti selviönä, että kristi-
tyn on otettava vakavasti luonnon-
tieteen näkemykset myös ihmi-
sen synnystä. Mutta tämä ei estä-
nyt häntä samaan aikaan ottamasta 
vakavasti Raamatun kuvausta ih-
misestä. Hänen mukaansa luomis-
kertomus on taaksepäin katsovaa 
profetiaa. 

Tiililälle ihmisyys merkitsi Raa-
matussa erityisesti sitä, että luo-
makunnassa (vain) ihminen kyke-
nee vuoropuheluun Jumalan kans-
sa. Tiililän ajatus kulki tähän ta-
paan: Jumala on ottanut evoluuti-
on tietyssä vaiheessa yhteyden sii-
hen olentoon, josta oli tuleva Hä-
nen erityinen luomuksensa ja rak-
kautensa kohde. Jumala kutsui ja 
asetti tämän olennon eteensä Ju-
malaa kuulemaan ja Jumalalle vas-
taamaan – ja syntyi ihminen.

Toisin kuin joskus väitetään, 
evoluutioteoria ei loogisesti sano 
Jumala-uskosta mitään. Jos Juma-
la on halunnut luoda maapallom-
me elämän evolutiivisesti mutta 
toki kehitystä ohjaten, kai Hänel-
lä on siihen ollut oikeus? Riippuu 
täysin luonnontieteilijästä, edus-
taako hän ateismia vai ajatteleeko 
hän, että Jumala on kaiken evoluu-
tion takana. 

Mutta jos kristityt edustavat sel-
laista kosmologiaa, että heille maa-

ilma on 6 000 vuotta vanha ja teh-
ty kuudessa päivässä valmiik-

si, ei ole ihme, että uusa-
teistit taputtavat käsiään. 
Ja voi kysyä, rikkovatko 
nämä kristityt Paavalin 
varoitusta Roomalais-

kirjeessä (2:24)?
Kevennykseksi seuraa-

va: Synnyinkuntani Pellon 
seudulla on asuttu jo tuhat 
vuotta aikaisemmin kuin 

maailma äärikreationis-
tien mielestä oli ole-

massakaan. Ruotsin 
puolelta Svansteinis-
ta on peltoa kynnet-

täessä löydetty kätkö 
kivikautisia työkaluja, 

jotka on ajoitettu 7 000 
vuoden taakse.  Niin, et-

tä sillä laila met sielä Tor-
nionlaaksossa.

MARKKU NIKU
rovasti

Liminka
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Palstalla julkaistaan toimitukselle 
nimettömänä saapunutta, lehteä 
koskevaa palautetta. Palautetta voi 
jättää osoitteessa   
www.rauhantervehdys.fi.

Palautetta
Suuret kiitokset Rauhan Tervehdyksen 
numerossa 30 olleesta Pekka Helinin kir-
joituksesta "Sinä voit olla tappaja". Kai-
kesta kauhistuttavuudestaan ja järkyt-
tävyydestään huolimattahan otsikon sa-
nat ovat aivan totta: sopivissa olosuhteis-
sa uskoakseni meistä jokaisesta on hir-
mutekoihin.

Pahuuden paikallistaminen pelkäs-
tään oman minän ulkopuolelle on itse-
petosta ja vaarallistakin. Ehkä sen pitä-

minen mielessä, että meissä kaikissa on 
tällainen pahuuden potentiaali, saattaa 
omalta osaltaan auttaa meitä yksilöinä 
ja yhteiskuntana luisumasta ihmisyyden 
pimeimmälle puolelle, petomaisuuteen 
ja raakuuksiin. Siksi tällaiset kirjoituk-
set ovat tärkeitä.

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 otsikoida tekstejä.
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Jouluyö, juhlayö ja muut us-
konnolliset laulut on kiellet-
ty koulujen joulukonserteis-
sa New Jerseyn osavaltiossa 

Yhdysvalloissa. Kielto tuli voi-
maan, kun Korkein oikeus kiel-
täytyi käsittelemästä vetoomus-
ta, joka koski uskonnollisen mu-
siikin esittämiskieltoa kouluissa 
uskonnollisten juhlien yhdessä.

Kieltäytyessään aiheen kä-
sittelystä Korkein oikeus päätti 
kuusi vuotta kestäneen oikeus-
taistelun. Se alkoi, kun muusikko 
Michael Stratechuk, kahden po-
jan isä, haastoi South Orangen ja 
Maplewoodin koulupiirin oikeu-
teen. Syynä oli koulupiirin pää-
tös kieltää uskonnollisten laulu-
jen esittäminen konserteissa. 

Vetoomustuomioistuin piti 
kiellon voimassa viime vuonna, 
joten Stratechuk yritti viedä asi-
an Korkeimpaan oikeuteen. Sii-
hen taistelu kuitenkin päättyy, 
sillä mitään muuta ei enää ole 
Stratechukin asianajajan Robert 
J. Muisen mukaan tehtävissä. 

Vetoomustuomioistuimen 
päätös koskee varsinaisesti vain 
Pennsylvaniaa ja New Jerseyä. 
Muise pelkää kuitenkin, että 
Korkeimman oikeuden ratkai-

sulla saattaa olla pelotevaikutus, 
joka voi johtaa hengellisen mu-
siikin kieltämiseen maan kaikis-
sa koulupiireissä.

– Uskontoa ei ole kokonaan 
kielletty kouluissa, mutta siihen 
suuntaan ollaan menossa, hän 
arvioi. 

1990-luvulla South Orangen 
ja Maplewoodin koulupiiri kielsi 
hengelliset laulut koulun esityk-
sissä. Hämmennystä herätti, kun 
2004 kiellettiin myös instrumen-
taaliesitykset.

Hengellisen musiikin kieltä-
mistä perusteltiin perustuslain 
ensimmäisellä lisäyksellä, joka 
vaatii hallintoa suhtautumaan 

neutraalisti uskontoon. Muise 
muistuttaa kuitenkin, että mo-
niarvoisuutta ja suvaitsevaisuut-
ta opitaan nimenomaan toisten 
ihmisten tapoihin ja uskonnol-
lisiin perinteisiin tutustumalla.

South Orangen ja Maplewoo-
din koulupiirin linjaus, jonka ta-
voitteena on ”kasvattaa keski-
näistä ymmärrystä ja kunnioi-
tusta toisten ihmisten oikeuksia 
kohtaan, riippumatta heidän va-
kaumuksestaan” sallii hengelli-
sen musiikin opettamisen kou-
lussa. Musiikkia ei kuitenkaan 
saa käyttää uskonnollisten juh-
lapäivien tai tapahtumien juhlis-
tamiseen. 

Muisen mukaan koulupiirin 
linjauksesta seuraa käytännös-
sä uskonnollisen musiikin pois-
tuminen opetussuunnitelmis-
ta, koska ”opettajilla on tapana 
opettaa taitoja, joita esityksissä 
tarvitaan”.

Muisen mukaan linjaus kiel-
tää myös kaikki konserttien oh-
jelmalehtiset, joiden kuvituk-
sessa viitataan johonkin juhla-
pyhään. Esimerkiksi joulukuu-
sia tai juutalaiseen perinteeseen 
kuuluvia hanukkahyrriä ei siis 
enää saisi käyttää niiden kuvi-
tuksena.

RELIGION NEWS SERVICE

Maata  kiertelemässä

Konserteissa joululaulukielto Laiton Raamattu 
suosituin
Applen suomenkielisessä verk-
kokaupassa myydään laitonta 
raamattusovellusta. Raamattua 
markkinoidaan iPhone-puheli-
miin sekä iPadille. Sovellus on 
verkkokaupan suosituin kirja.

Sovelluksen kehittänyt kii-
nalaistaustainen yritys ei ole 
lähestynyt tuoreimman kään-
nöksen tekijänoikeudet omis-
tavaa kirkon keskusrahastoa. 
Muuhun kuin henkilökohtai-
seen tai opetus- ja opiskelu-
käyttöön tarvitaan lupa.

Viron kirkko 
erotti 
homopapin 
Viron luterilainen kirkko on 
erottanut kristillisen homojär-
jestön perustajan pastori Hei-
no Nurkin pappisvirasta. 

Kirkon mukaan Nurk on 
syyllistynyt säädyttömään te-
koon ja opettanut väärää op-
pia. Kotimaa24:n saamien tie-
tojen mukaan Nurkia ei kuul-
tu päätöksessä lainkaan.

Nurk ei ollut ennen erotta-
mistaan tehnyt aikoihin seu-
rakuntapapin töitä vaan toi-
minut kouluttajana.

Eläimillä 
hengellisiä 
kokemuksia 
Useat tutkijat pitävät mah-
dollisena, että myös eläimil-
lä saattaa olla hengellisiä ko-
kemuksia. Ajatus perustuu ih-
misaivoista tehtyihin havain-
toihin, joissa esimerkiksi ra-
jatilakokemusten tai kehosta 
irtautumisen tunteen syyt on 
paikannettu aivoista. 

Eläinten hengellisiä koke-
muksia on kuitenkin mahdo-
tonta todentaa, koska eläimet 
eivät kykene sanoittamaan ko-
kemaansa.

– Koska ihmisten hengelliset 
kokemukset ilmenevät aivojen 
varhaisimmilla alueilla ja osal-
la eläimistä aivot muistuttavat 
ihmisaivoja, on järkevää olet-
taa eläimilläkin olevan hengel-
lisiä kokemuksia, sanoo Ken-
tuckyn yliopiston neurologian 
professori Kevin Nelson.

Eläinten hengellisiin ko-
kemuksiin uskovat myös Co-
loradon yliopiston evoluutio-
biologian professori Marc Be-
koff sekä kädellisten tutkija 
Jane Goodall.

Asiasta kertoo Discovery-
News-verkkosivusto.

Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko lähettää tu-
ristipappeja ja kanttoreita 
suomalaisten eniten suo-

simiin etelän lomakohteisiin. 
He työskentelevät lomakohteis-
sa yleensä talvikauden.

Tänä talvena turistipappeja 
ja -kanttoreita on Espanjassa ja 
Kyproksella ja Kreikassa. Turisti-
työn laajentamista suunnitellaan 
Virossa, Thaimaassa ja Turkissa. 
Virossa toimiikin suomalainen 
seurakunta. Tänä vuonna kaik-
ki kahdeksan turistipappia ovat 
miehiä. Aurinkorannikolla Cos-
ta del Solissa toiminta on ympä-
rivuotista ja siellä toinen papeis-
ta on nainen.

Turistipapit ja -kanttorit ovat 
useimmiten joko virkavapaalla 

Aurinkorannoilla palvelee 
kymmenen pappia

tai eläkkeellä olevia kirkon työn-
tekijöitä.

Lomakohteissa on pappien ja 
kanttoreiden tukena satoja va-
paaehtoisia luottamushenkilöi-
tä ja työntekijöitä. Heidän työnsä 
perustuu yhteistyöhön paikalli-
sen seurakunnan kanssa. Rodok-
sen ja Kyproksen kausi on jo alka-
nut ja Espanjan kohteet avautuvat 
lokakuun puolivälissä. 

Turistityötä on tehty 1960-lu-
vulta lähtien.

Yksistään Manner-Espanjassa 
pidempiä tai lyhyempiä ajanjak-
soja viettäviä suomalaisia arvioi-
daan olevan noin 20 000. Heis-
tä yli 15 000 asuu Aurinkoranni-
kolla.

SATU LAPINLAMPI
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Vuonna 2013 Ouluun 
liittyvät Haukipudas, 
Kiiminki, Oulunsalo 
ja Yli-Ii. Näistä Yli-Ii 

liittyy osaksi Oulun seurakun-
tayhtymää ensi vuoden alussa, 
loput vuoden 2013 alussa. 

Tämä varmistui viime vii-
kolla, kun Oulun hiippakun-
nan tuomiokapituli päätti ol-
la viemättä eteenpäin Tuiran 
seurakunnan tekemää aloitet-
ta Oulun seurakuntayhtymän 
purkamisesta ja seurakuntien 
yhdistämisestä yhdeksi seura-
kunnaksi. 

Perusteluna todettiin, et-
tä se olisi epätarkoituksenmu-
kaista tässä vaiheessa. 

– Olimme yksimielisiä sii-
tä, että muutosvaiheessa puu-
rot ja vellit olisivat helposti 
menneet sekaisin, toteaa tuo-
miokapitulin lakimiesasessori 
Osmo Rahja.

Hänen mukaansa ajatus yh-
destä seurakuntamallista kui-
tenkin elää. Muutokset kun-
takentässä vaikuttavat myös 

Seurakuntayhtymän 
laajeneminen 
varmistui

kirkolliseen kenttään, joten 
on mahdollista että seurakun-
tayhtymään kohdistuisi laa-
jentumispaineita myös tulevi-
na vuosina.

– Kirkon kannalta on on-
gelma, ettemme voi ennustaa 
kuntasektorin muutoksia. 

Rahja kertoo itse olevan-
sa yhden seurakunnan mal-
lin kannalla.

– Yhden seurakunnan mal-
li on aina parempi kuin moni-
huippuinen seurakuntayhty-
mä. Jos Oulun kaupunki pys-
tyy toimimaan yhtenä yksik-
könä, miksei myös seurakun-
ta, hän perustelee.

Oulun seurakuntayhty-
mään liittyvien neljän seura-
kunnan luottamushenkilöitä 
on tiedotettu seurakuntayh-
tymän laajenemiseen liittyvis-
tä asioista. Uudet luottamus-
henkilöt pääsevät mukaan yh-
tymän kehittämiseen heti val-
tuustokauden alusta.

ELSI SALOVAARA

w w w.sxc . hu
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Herättäjän kirkkopyhä: su 17.10. klo 10.00 messu Rovaniemen kirkossa 
ja seurat keskustan seurakuntakodissa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 14.10. klo 18.00 Aino Junttilalla Puo-
lukkatie 5 Temmes, su 17.10. klo 14.00 Jäälin seurakuntakodilla Kiiminki, 
ti 19.10. klo 18.30 Väinölässä Piippola.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 22.10. klo 18.30 
Öbergin talolla, kirkkokatu 

5, Aarre-ilta 11–14-vuotiaille.

To 14.10. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Olavi Rimpiläinen, ’Kirkko tänään’. 
Su 17.10. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Ke 20.10. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 21.10. klo 19. Ulla Mäkinen: Kristitty 
ja kestävä kehitys.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

• 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

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

• Su 17.10. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Aila Pyörälä & Anja Nousiainen
• Ti 19.10. klo 19.00 Sana & rukous 
 Armas Lindberg
• Su 24.10. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Simo Pitkänen
• Ti 26.10. klo 19.00 Sana & rukous
 Matias Posio

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

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 

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Illat lauantaisin klo 18.00. La 16.10. 
RAUNO HELPPI. TERVETULOA!

La 16.10. klo 15 Seurakuntalais-
ten iltapäiväkahvit. Su 17.10. 
klo 18 Sunnuntain kokous, 
Blomster. Ma 18.10. klo 18 Kotiru-
kouskokous, Mesikämmenentie 
1 F 20. To 21.10. klo 18 Raamat-
tupiiri. Su 24.10. klo 18 Sunnun-
tain kokous. Tervetuloa! www.
kempele.svk.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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 

”Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja 
missä varkaat murtautuvat sisään ja 
varastavat. Vaan kootkaa itsellenne 
aarteita taivaaseen…” Matt.6:19,20. 
La 16.10. klo 10 Raamattutunti, Jumalan-

palvelus ja lastenkirkko. Puhujana Marko Huurre. La 23.10. klo 10 Raamattutunti, 
Jumalanpalvelus ja lastenkirkko. Puhujana Eila Maunu. Aamurukouspiiri ma–pe 
klo 10–11. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

www.ohsrk.fi 

KAIKILLE KANSOILLE – lähetystapahtuma 
pe– su 15.–17.10. Tarkemmin netissä. Pe 15.10. 
klo 18 LIFTjr. Pe 15.10. klo 20 LIFT, Hannu Lah-
tinen, Mikko Saukkonen, Hiomaton timantti. La 
16.10. klo 10–16 Kaikille kansoille-seminaari, 
Harri Kröger, Hannu Lahtinen. La 16.10. klo 18 

Auta Sansibaria-konsertti. Su 17.10. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, 
Hannu Lahtinen, Mikko Saukkonen, Hiomaton timantti. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Lähetysmyyjäiset ja lähetystori avoinna klo 10-14. Su 17.10. klo 17 
Church@78, international service, communion, Nicki Berry, Mikko Saukkonen, 
Andrey Sirotkin. Ma 18.10. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 20.10. 
klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Miika Savola, Pirjo Orava, Vesa Asikainen. 
To 21.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETU-
LOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Lokakuun vierailijoina:
Pe 15.10. klo 18 Juha Norolampi
Su 17.10. klo 16 Anni Koivukangas
Ti 19.10. klo 19 Eino Tervo
Ti 26.10. klo 19 ja su 31.10. klo 16 
Hartti Lindgren. 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 17.10 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 18.10. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Tervetuloa tilaisuuksiin!

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

To 14.10. klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, 
Pentti Laamanen. Pe 15.10. klo 18 Varkki-ilta, 
10–14-vuotiaille. Su 17.10. klo 11 Aamukirkko 

& pyhäkoulu, Petri Mettovaara, Attila György. Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ti 19.10. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 20.10. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. 
To 21.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, 
aihe: Voita pelkosi. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

w w w . o h s r k . f i

KAIKILLE 
KANSOILLE

Oulun helluntaiseurakunnassa la 16.10. klo 18.00

vapaa paasy, TERVETULOA!

Auta Sansibaria -konsertti 

Lumina Polaris, Auburn, holy wind,

Pauli Uusikyla, Maranatha, blessed

Su 17.10. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS

Ke 20.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

17.10. Syysseurat, ”Jeesuksen 
Lähettiläät”. Tuomiokirkko 
klo 10 Niko Rantanen. Rukous-
huone klo 13 Niko Rantanen, 
Olavi Rimpiläinen. Kahvi klo 14. 
Lauluseurat klo 14.30 Ilpo 
Nurmenniemi. Seurat klo 16 
Jorma Räisänen, Pekka Siljander. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), Oulu. Puh. 372 732. 
Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja 

dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Biblia 
muutti!
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Sinappia   

Valtaväestö suhtautuu yhä 
sallivammin seksuaalisiin 
vähemmistöihin, sanoo 
tutkija Osmo Kontula. 
Päätoimittaja Hannu 
Kippo uskoo, että 
asenteiden muuttuminen 
nykyistä kielteisimmiksi 
on silti yhä mahdollista.

Suomalaisten asenteet ovat 
muuttuneet koko 2000-lu-
vun ajan vapaamielisem-
miksi homoseksuaale-

ja kohtaan. Yhä useampi sallisi 
myös samaa sukupuolta olevien 
avioliitot. 

Tämä selviää muun muas-
sa Väestöliiton tutkimusprofes-
sorin Osmo Kontulan parisen 
vuotta sitten ilmestyneestä tut-
kimuksesta.

YLE uutisten elokuussa te-
kemän tutkimuksen mukaan 
enemmistö suomalaisista antai-
si nais- ja miespareille samat oi-
keudet avioliittoon kuin hetero-
pareille.

Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen Sanansaatta-
ja-lehden päätoimittaja Hannu 
Kippo ei kuitenkaan usko taiste-
levansa tuulimyllyjä vastaan tuo-
mitessaan homoseksuaalisuuden. 
Kippo on kirjoittanut aiheesta 
useita kertoja suorasanaisia pää-
kirjoituksia. 

– Jumala voi sanallaan muut-
taa ihmisten asenteita. Raama-
tun mukaan homoseksuaalisuus 
on synti, hän sanoo.

Asenteet
eivät enää muutu
Osmo Kontulan mukaan suo-
malaisten asenteet seksuaalisia 
vähemmistöjä kohtaan eivät ole 
muuttumassa. Ruoria toiseen 
suuntaan ei käännä enää mi-

Vaikeaa vaikuttamista
kään. Asenteiden muutoksessa 
on tapahtunut viime vuosina niin 
merkittävä hyppäys sallivampaan 
suuntaan, hän sanoo. 

– Valtaväestön suhtautumi-
nen seksuaalisia vähemmistöjä 
kohtaan muodostuu aivan mui-
den medioiden kuin kristillisten 
lehtien kautta. Muilla joukkotie-
dotusvälineillä, kuten televisiolla, 
on kristillisiin lehtiin verrattuna 
moninkertainen vaikutus ihmis-
ten mielipiteisiin, Kontula arvioi.

Lapin yliopiston professo-
ri, journalismin 
tutkija Riitta 
Brusila uskoo, 
että kristillisten 
lehtien – silloin 
kun edustavat 
selvästi jotakin 
uskonnollista 
ryhmittymää – 
on vaikea vakuuttaa muita kuin 
omia kannattajiaan.

– Sama ilmiö näkyy myös po-
litiikassa. Uskottavuus on vaaras-
sa, jos kansalle tulee epäilys, et-
tä esitetty kanta on jonkinlainen 
”puolueen totuus”. 

Viesti muillekin 
kuin vain omille 
Hannu Kippo sanoo toivovansa, 
että hänen kirjoituksiensa vies-
ti leviäisi laajemmalle kuin vain 
lehden uskollisille lukijoille. 

– Totta kai toivon, että ne an-
tavat ajattelemisen aihetta mah-
dollisimman monelle. 

Jos sama aihe, homoseksuaali-
suus, toistuu lehden kirjoituksis-
sa usein, pelkääkö kirjoittaja, että 
myös oma väki muuttaa valtavä-
estön mukana asenteitaan aiem-
paa sallivammiksi. 

– Tällaista pelkoa ei ole! Minä 
pelkään sitä, että jos kirkko ryh-
tyy siunaamaan samaa sukupuol-
ta olevien liittoja, kehotus siu-
naamiseen koskee pian kaikkia 

pappeja. Myös niitä, joiden oma-
tunto ei sitä sallisi. Tästä hädästä 
minä huudan, Kippo sanoo.

Riitta Brusila toteaa, ettei 
minkään median pääkirjoituk-
sista voi päätellä automaattisesti, 
että esitetyt kannanotot edustai-
sivat koko yhteisön ajattelua.

– Ainakin on hyvä kysyä, ovat-
ko kaikki yhteisössä samaa mieltä. 

Ihmiset eivät 
ole maalitauluna
Viime kesäkuussa Kippo kir-

joitti pää-
kirjoitukses-
saan: ”Mut-
ta on myös 
hämmästyt-
tävää vaieta 
siitä, että esi-
merkiksi ka-
tolisessa kir-

kossa, suurimmalta osin, mutta 
myös meidän kirkossamme, hy-
väksikäyttö on ollut homosek-
suaalisesti suuntautunutta. Vuo-
sia sitten eräs kirkon perusteva-
liokunnan kuulema psykiatri-
an asiantuntija ennusti, että jos 
homoseksuaalisuus hyväksytään 
kirkossa, pedofilia tulee lisäänty-
mään.”

Kippo kommentoi kirjoitusta 
toteamalla, ettei tekstissä ole hä-
nen omia ajatuksiaan vaan aino-
astaan lainaus asiantuntijan mie-
lipiteestä.

Brusila ei tunne kyseistä Ki-
pon tekstiä. Hän toteaa yleisesti, 
että homoseksuaalien leimaami-
nen lehtikirjoituksissa pedofii-
leiksi on enemmän herjaavaa sa-
nailua kuin journalismia.

– Pedofiilinen teko on rikosa-
sia, mutta samaa sukupuolta ole-
vien aikuisten välinen seurustelu 
ei sitä ole, Brusila varoittaa rin-
nastuksesta.

RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Jos homoseksuaalisuus 
hyväksytään kirkossa, 
pedofilia tulee 
lisääntymään.

Useissa suosituissa tv-ohjelmissa, kuten Emmerdale-sarjassa (kuvassa), on mukana nais- ja miespareja. Tutkijan mukaan 
televisio ja muut mediat vaikuttavat voimakkaasti suomalaisten asenteisiin homoseksuaalisuutta kohtaan.

R i i t t a  H i r vo n e n

Jumala ei 
neuvoja jakele

Luin hengellisestä lehdestä kahjon todistuksen. 
Jutussa kerrottiin, kuinka eräällä naisella oli 
ongelma. Hän ei tiennyt miten ratkaista pul-
mansa, joten hän jätti asian Jumalalle. 

Nainen meni saunaan, jossa hän koki ilmestyk-
sen. Kun nainen oli peseytymässä, saunan seinäl-
le ilmestyivät liekehtivät kirjaimet. Niissä Jumala 
kertoi tahtonsa. En enää muista mitä Pyhä Kaikki-
valtias määräsi. Ehkä käyttämään Palmolivea Re-
xonan asemesta.

Monet kristityt haluavat Jumalan kertovan, mi-
tä heidän tulisi tehdä.  Aivan kuin Jumala kuiskut-
telisi neuvoja odottavaan ja herkistyneeseen kor-
vaan. 

Kun kovasti kysyy, oma alitajunta antaa vasta-
uksen. Kyse on mielikuvituksesta. 

Kaikki kristityt eivät uskalla ottaa itse vastuuta 
teoistaan ja päätöksistään, vaan sysäävät vastuun 
Jumalalle.  Jumala ei kuitenkaan toimi tällä tavalla. 

Muuan uskova ystäväni oli kerran suuressa ah-
distuksessa. Hän joutui tekemään päätöksen, joka 
ratkaisisi hänen tulevaisuutensa. Hän tuskaili viik-
koja asian kanssa. 

Häneltä kysyttiin, mikä mahtaa olla Jumalan 
tahto.

Mistä minä sen tiedän, ystäväni vastasi. Niinpä 
niin. Elämän suuret ratkaisut on tehtävä itse. Sitä 
varten Jumala on antanut meille järkikullan. Ju-
malalta voi rukoilla, että hän antaisi meidän käyt-
tää järkeämme.

Joiltakin Jumala on riistänyt järkikullan. Hekin 
ovat saavinaan merkkejä korkeuksista, mutta kyse 
ei ole mielikuvituksesta.

Jeanne d'Arc on Ranskan kansallissankari ja ka-
tolisen kirkon pyhimys. Hänet tunnetaan myös ni-
mellä Orléansin neitsyt.   

Jeanne oli yksinkertainen maalaistyttö, joka 
kymmenvuotiaana alkoi kuulla ääniä. Ne käskivät 
häntä vapauttamaan Ranskan maahan tunkeutu-
neilta englantilaisilta.

Jeanne onnistui jotenkin vakuuttamaan prinssi 
Kaarlen ja pian maalaistyttö johtikin jo sotajouk-
koa. Muutaman voiton jälkeen Jeanne joutui van-
giksi ja surmattiin.

Nykylääketieteen diagnoosi Jeannelle olisi skit-
sofrenia. Hän oli hullu, mutta suurellinen hullu. 
Niin hullu hän ei sentään ollut, että joutuisi sul-
jetulle osastolle. Orléansin neitsyt pantaisiin Suo-
messa avohoitoon. Säästää kun pitää.

PEKKA HELIN
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Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

Mistä rukoushuoneesta 
tuli kirkko vuonna 1925?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen kuva-arvoituspalsta. Jul-
kaisemme joka lehdessä yhden seurakuntien rakennuksia tai 
esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi on tietää, mikä 
kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantai-
na 18. lokakuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhanterveh-
dys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai ta-
rina, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Pyhän Tuomaan kirkko 
Oulun Puolivälin-
kankaalla

Kiitos kaikille osallistuneil-
le. Oikeita vastauksia saa-
tiin paljon ja moni tunnisti 
myös kuvassa näkyvän Han-
nu Väisäsen teoksen ”Elämän seppele”. Arvonnan voittaja on 
Viljo Juntunen Oulusta. Eino Erkinaho muistaa, että Pyhän 
Tuomaan tiloissa pidettiin Tuiran kirkkoherran Urpo Kuus-
niemen (1979–1989) aikana Oulun romanien hautajaiset yö-
valvomisineen ja syömisineen.

MARJO HÄKKINEN

ARVAA!
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Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

MATTI KESKINEN
34 Yhteiseen kirkkovaltuustoon 
 (valkea vaalilippu)
81 Seurakuntaneuvostoon 
 (oranssi vaalilippu)
Keskusta (KKA) Tuomiokirkkoseurakunta

Hallintojohtokunnan puheenjohtaja

ehdokkaanasi

Koulutus

Lokakuun 21. Opetuksen valmistaminen. Raamatunlauseen opettaminen.  I  Marraskuun 
25. Raamatunkertomuksen opettaminen.  I  Joulukuun 16. Opetuksen havainnollistami-
nen. Pelit ja leikit opetuksen tukena.  I  Tammikuun 20. Lapsen eri ikäkaudet. Turvaohjeet 
ja järjestyksenpito.  I  Helmikuun 17. Lasten tavoittaminen. Opetuslapseuttaminen.  I  Maa-
liskuun 17. Lapsen kohtaaminen ja sielunhoito.  I  Huhtikuun 14. Miten opetan lasta ru-
koilemaan? Lähetystyö lähelle lasta.  I  Toukokuun 12. Leirin suunnittelu ja valmistaminen.

OULUSSA 2010–2011
Koulutus kerran kuussa, torstaisin klo 18–20

Oulun kristillinen koulu, Luokotie 4
Koulutuksen järjestäjä: Lastenmissio (www.lastenmissio.fi)

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

LAPSITYÖN PERUSPALIKAT
Työkaluja lasten hengelliseen opetukseen
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Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Mikä on tie lasten sydä-
meen? Hyväksyvä vuo-
rovaikutus ja kohtaa-
minen, vastaa Oulus-

sa perjantaina vieraillut kasvatus-
tieteestä väitellyt filosofian tohto-
ri Kirsti Saari. Vuorovaikutukses-
sa lapsi oppii ymmärtämään, että 
hän on arvokas sellaisenaan. 

Saari kertoi Oulun kristilli-
sessä koulussa kokemuksistaan 
Suomen ensimmäisen kristillisen 
koulun yhtenä perustajana ja en-
simmäisenä opettajana. Hän on 
myös tehnyt väitöskirjan kristil-
lisistä kouluista.

Hyvässä opettajassa yhdis-
tyvät Saaren mukaan ammatti-
identiteetti ja opettajan persoo-
na. Hän rakentaa siltoja lapsen 
maailmaan. Se tapahtuu niin, et-
tä lapsi voi kokea tulevansa kuul-
luksi. Näin lapsi oivaltaa olevan-
sa tärkeä.

Opettaja kiinnostuu 
lapsen elämästä
Kiinnostus lasten elämään on yk-
si keino käydä vuoropuhelua. Ai-
to kohtaaminen jättää lapseen 
hyvän jäljen. 

– Vuorovaikutus on asenne. 
Opettaja on koko ajan avoimel-
la mielellä. Kaikki muu keskey-
tetään, kun lapsi on valmis pu-
humaan. Se vaati opettajalta roh-

Vuoropuhelu on tie 
lapsen sydämeen

keutta heittäytyä tilantee-
seen, Saari luonnehtii.

Saari kertoo tarinaa 
luokasta jonne oli tulossa lapsi, 
jolla oli ongelmia. Lapsen kerrot-
tiin olevan haasteellinen ja vaikea 
oppilas. Opettaja näki oppilaan  
pulpetilla kaarnalaivan ja pyysi 
sen nähdäkseen. Opettaja kertoi 
kaikille, kuinka hieno kaarnalai-
va oli ja ihaili sitä. Opettaja vie-
läpä toivoi, että oppilas tekisi hä-
nellekin kaarnalaivan.

– Se avasi lapsen sydämen eikä 
sen jälkeen ollut mitään ongel-
mia. Hän tuli nähdyksi ja arvos-
tetuksi. Siitä alkoi lapsen nousu.

Olet sopiva 
juuri tuollaisena
Vuorovaikutuksessa ja kohtaa-
misessa voi Kirsti Saaren mu-
kaan heijastua opettajan juma-
lasuhde. Opettaja ammentaa Ju-
malan rakkaudesta voimaa. Näin 
opettaja voi huomioida lapsetkin 
ja jakaa heille saamansa hyvää.

Saaren mukaan koulun tavoit-
teena on kasvattaa lapsi omaksi 
itsekseen lapsen persoonaa tuke-
malla. Lasta pitää rohkaista tai-
pumustensa suuntaan. Häntä au-
tetaan löytämään vahvuutensa.

– Vain näin lapsi voi oppia mi-
kä on oikein ja väärin. Hän saa 
myös voimaa tehdä päätöksiä.

Koulun 
tulee tarjota lapselle myös 
toivon näkökulma. Saari kuvaa 
nykyaikaa epävakaaksi. Esimer-
kiksi tiedotusvälineiden tuomaa 
sirpaleista maailmankuvaa lapsi 
ei pysty käsittelemään. 

– Jumalan yhteydessä on kui-
tenkin kaikki toivo. Lapsi huo-
maa, että universumin Luoja on 
kiinnostunut hänestä.

– Jos lapselle onnistutaan tuo-
maan tällainen kokemus, parem-
min ei voisi toimia, Saari sanoo.

Kristilliset koulut eivät Saa-
ren mukaan ole seurakuntia ei-
kä niissä käydä teologisia kes-
kusteluja. Lapset tulevat erilai-
sista kristillisistä suunnista, joi-
den opillisia eroja ei arvioida.

Koulun tekee kristilliseksi 
opettajien kristillinen elämän-
katsomus ja opetuksen arvo-
pohja. Kouluissa voidaan tutkia 
Raamattua ja kertoa asioista Ju-
malalle, mutta kristillisyys ilme-
nee aivan tavallisen arkielämän 
keskellä. Koulujen opetusohjel-
ma on viranomaisten ohjeiden 
mukainen.

PEKKA HELIN

Kristillinen
koulu
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Hengellinen väkivalta 
tulee usein kuin puun 
takaa, yllättäen. Siksi 
siltä suojautuminen 
on vaikeaa, johtava 
perheneuvoja Seppo 
Viljamaa sanoo. 

Oulun seu-
rakun-
tayhty-
män joh-

tava perheneuvo-
ja Seppo Viljamaa 
toteaa, että perhe- 
ja parisuhteissa 
käytetään fyysisen 
väkivallan lisäk-
si myös hengellis-
tä väkivaltaa.

– Ehkä kaik-
kein eniten olen törmännyt työs-
säni armon ja anteeksi antami-
sen riistämiseen, helvetillä ja ka-
dotuksella pelotteluun. Hengel-
lisellä painostamisella saatetaan 
pyrkiä esimerkiksi jatkamaan 
liittoa, jossa on väkivaltaa ja us-
kottomuutta. 

Viljamaa on tavannut myös 
naisia, joille on opetettu, että 
kaikki, mikä liittyy seksuaalisuu-
teen, on syntiä naisille, erityisesti 

Ruusukuja 76 -näyttely kertoo hengellisestä väkivallasta

Anteeksi antaminen 
jatkaa väkivaltaa

kasvaville tytöille.
– Minkäänlaista väkivaltaa 

ei hyväksytä enää nykyisin kas-
vatuskeinoksi, toisin kuin en-
nen. Tämä on johtanut siihen, 
että myös hengellinen väkivalta 
on ikään kuin painunut piiloon 
julkisuudelta. Se on siksi nyt ai-
kaisempaa verhotumpaa ja vai-
keammin tunnistettavaa sekä 

siksi kenties myös 
vahingollisempaa.

Seppo Viljamaa 
puhuu hengellises-
tä väkivallasta kes-
kiviikkona 20. lo-
kakuuta oululai-
sen naisjärjestön 
NNKY:n keskus-
telutilaisuudessa, 
joka liittyy Ou-
lussa ensi viikol-
la esillä olevaan 

Ruusukuja 76 -näyttelyyn. 

Anteeksi antaminen 
tuntuu velvollisuudelta
Naisten Linja Suomessa ry:n pu-
heenjohtaja Rauni Kortesalmi on 
kuunnellut yli kymmenen vuo-
den ajan väkivaltaa kokeneita 
naisia. Hän on ollut mukana työ-
ryhmässä, joka teki Ruusukuja 76 
-näyttelyyn hengellisestä väkival-
lasta kertovia infokortteja. Kor-

teissa varoitetaan väkivallan uh-
ria anteeksi antamisen ja anteeksi 
pyytämisen väärinkäytöstä.

– Hyvin usein väkivallantekijä 
pyytää tekoaan anteeksi. Jos vä-
kivallan uhrilla on uskonnolli-
nen vakaumus, anteeksi antami-
nen tuntuu jopa kristillisyyteen 
kuuluvalta hyveeltä ja velvolli-
suudelta, Kortesalmi sanoo. 

Hän kertoo, että anteeksi 
pyytäminen ja anteeksi antami-
nen saattavat jatkua parisuhtees-
sa pitkäänkin. Väkivaltainen te-
ko tai väkivaltaiset sanat upote-
taan aina uudestaan anteeksian-
tamuksen suohon.

Avoin koti 
suojaa väkivallalta
Kortesalmi tähdentää kuitenkin, 
ettei pitkään jatkunut anteeksi 
antaminen ole palvelus edes vä-
kivallan tekijälle.

– Hän uskoo sovittaneensa vä-
kivaltaiset tekonsa, tuudittautuu 
siihen, eikä hae siksi apua väki-
valtaisuuteensa.

Kortesalmi haluaa havahdut-
taa infokorteilla väkivallan uhrit 
siihen, että väkivalta on aina vää-
rin. Se on rikos, joka on sovitetta-
va myös lain edessä.

Seppo Viljamaa muistuttaa, 
että mitä suljetumpi yhteisö tai 

perhe on, sitä herkempi se on 
kaikenlaiselle väkivallalle. Ko-
din avoimuus on tärkeää ennal-
taehkäisyä, hän sanoo. 

– Yleensä hengellinen väki-
valta tulee kuitenkin ”puun ta-
kaa”, yllättäen. Siksi siltä on vai-
kea suojautua. Ennaltaehkäisyä 
on myös se, että muistamme, et-
tei armottomuus ja tuomitsemi-
nen kuulu kristillisyyteen. Meil-

lä on oikeus lähteä pois tilanteis-
ta, joissa koemme hengellistä vä-
kivaltaa. 

Viljamaa toteaa, että fyysises-
tä koskemattomuudesta puhu-
taan paljon, mutta on myös ole-
massa hengellisen koskematto-
muuden rajat. 

– Ne on hyvä tunnistaa ja suo-
jella itseään.

RIITTA HIRVONEN

 Ennaltaehkäisyä 
on se, että 
muistamme, ettei 
armottomuus ja 
tuomitseminen 
kuulu 
kristillisyyteen. 

Ruusukuja 76 -näyttely on esillä ensi viikolla oululaisen 
kristillisen naisjärjestön NNKY:n tiloissa, Isokatu 15. 

Keskiviikkona 20. lokakuuta kello 18 tilaisuudessa 
puhuu Seppo Viljamaan lisäksi Riitta Pohjoisvirta 
Oulun Ensi- ja turvakodista. Hän kertoo Miina-
projektista, jossa on paneuduttu uskonnollisten 
yhteisöjen merkitykseen väkivaltaa kokeneen naisen 
läheisverkostona. 

Näyttelyyn ja keskustelutilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Näyttely on ensi viikolla auki ma-pe kello 12–18 ja la 
kello 10–13.

Ensi viikko on kansainvälinen Väkivallaton viikko. 

E l s i  S a l ovaa ra ,  R i i t t a  H i r vo n e n

Hengellisen väkivallan yksi muoto on seksiin pakottaminen aviollisena velvollisuutena, todetaan Ruusukuja 76 -näyttelyssä.
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys 17.10. kello 9.55–12. Klo 
10 perhekirkko Oulujoen kir-
kosta. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Mukana on myös Oulujoen 
lapsikuoro johtajanaan Anna 
Haanpää-Vesenterä. Klo 11.30 
radiopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Mari Jääskeläinen, 
aiheena on Jeesuksen lähetti-
läät. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelman aiheena Ou-
lun seurakuntien kirkkokyy-
tiseteli, jolla vanhus saa tak-
sikyydin lähikirkon jumalan-
palvelukseen. Toimittaa Han-
na Kallunki. 
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 20.10. klo 15.40 Usko-
maton Mies. Tuomiorovas-
ti Matti Pikkaraisen ajatuksia
tasa-arvosta.
To 21.10. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta eli unelmieni kirkko. 
Juristi Pekka Lahdenperä visioi.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 17.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaaja 
Mari Jääskeläinen, aiheena on 
Jeesuksen lähettiläät.
Su 17.10. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Kemin kirkosta.
Ke 20.10. klo 17.05 Suurel-
la Sydämellä, keskusteluoh-
jelma seurakuntien vapaaeh-
toistyöstä. Pyhäkoulunopet-
taja Hanna Lounelaa haastat-
telee Marja Blomster.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Ari-Pekka Metso, 
saarnaajana Niko Rantanen, 
ja avustavana pappina Anna-
Mari Heikkinen. Musiikista 
vastaavat urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Raimo Paaso 
ja Ynnin Pojat.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 17.10. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Lee-
na Hintsala, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Mukana 
Rantaveikot ja Rantavuokot. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Jokainen kristitty kantaa 
sisällään Jumalan 
valoa. Voimme opetella 
tuomaan paremmin 
valoa muiden ihmisten 
elämään. Oppaana on 
yhdysvaltalaisen teologin 
Elisa Morganin teos Spotti 
valomeressä. 

Paavali kirjoittaa efesolaisil-
le: Ennen tekin olitte pime-
yttä, mutta nyt te loistatte 
Herran valoa. Eläkää valon 

lapsina! Tämän kehotuksen saa 
jokainen kristitty ottaa omak-
seen. Jumala on vastuussa valos-
ta. Hän on valo, hänessä ei ole 
pimeyden häivää. Me sen sijaan 
olemme vastuussa vain kyntti-
löistämme, siitä että pidämme 
ne palavina ja näkösällä. 

Jesaja ennustaa Kristuksesta: 
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. Niille, jotka 
asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus. Tuon Kristuk-
sen kirkkauden kantajia olemme 
me, hänen seuraajansa. Jeesus sa-
noi, ettei kukaan sytytä lamppua 
ja sitten peitä sitä astialla tai pa-
ne sitä vuoteen alle. Lampunjal-
kaan se pannaan, jotta sisään tu-
levat näkisivät valon.

Jumala 
tekee työn
Jeesus haluaa, että hänen seuraa-
jansa tekevät kaikki kansat hänen 
opetuslapsikseen. Elisa Morgan 
muistuttaa, että lähipiirissäm-
me on paljon ihmisiä, jotka eivät 
tunne Jeesusta. Tästä on kuiten-

kin turha ottaa paineita. Juma-
lan työ niiden ihmisten elämässä, 
jotka ovat matkalla hänen luok-
seen, on alkanut jo kauan ennen 
kuin me kohtasimme heidät. 

Yhteen kuuluminen tulee en-
nen uskomista. Morganin mu-
kaan ihmiset ystävystyvät kans-
samme ajaakseen ikään kuin 
koeajon ennen mahdollista ys-
tävystymistä rakastamamme Ju-
malan kanssa. Paavali rakasti tes-
salonikalaisia niin, että oli valmis 
antamaan heille Jumalan evan-
keliumin lisäksi oman itsensä-
kin. Siinä on pohdittavaa nyky-
kristitylle. 

Olemme 
saviastioita
Toisessa Korinttolaiskirjees-
sä Paavali sanoo puolestaan, et-
tä Jumala itse on valaissut mei-
dän sydämemme. Näin Jumalan 
kirkkaus, joka säteilee Kristuksen 
kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja 
se levittää valoaan. Huomionar-
voista on kuitenkin se, että tämä 
aarre on meillä saviastioissa, jot-
ta nähtäisiin tuon valtavan voi-
man olevan peräisin Jumalasta, 
eikä meistä itsestämme. 

Kun kristitty on aidosti savi-
astia, eikä väitä olevansa silkkaa 
kristallia, totuus saa hallita elä-
mää. Elisa Morganin mukaan 
uskosta tulee uskottavaa, kun si-
tä elävät todeksi Kristuksen haa-
voittuvaiset seuraajat. Kukapa 
haluaisi seurata teeskentelijää?

Apua 
kriisiin
Jumala tarjoaa elämämme kaut-
ta valoa niille, jotka elävät kriisin 

synkkiä hetkiä. Kriisissä oleva ih-
minen janoaa toivoa ja on avoi-
mempi kuulemaan, mistä hän voi 
löytää toivon lähteen. 

Yksinkertaiset, lohduttavat 
eleet tuovat toivoa. Sellaisia ovat 
kortti ystävälle, joka on saanut 
keskenmenon. Tai ateria perheel-
le, jonka lapsi on joutunut sairaa-
laan. Voit jakaa kirjan, laulun tai 
raamatunjakeen. Morgan kehot-
taa kuuntelemaan Jumalan ääntä, 
joka kehottaa ilmaisemaan hänen 
rakkauttaan sanoin tai teoin. Saat 
ihmetellä kaikkea sitä, mitä Ju-
mala tekee pienen valosi kautta. 

1800-luvulla eläneen englan-
tilaisen lauluntekijän Frederick 
W. Faberin mukaan ystävälli-
syys on saanut enemmän ihmi-
siä kääntymään kuin pyhä viha, 
kaunopuheisuus tai oppineisuus. 
Jeesus kutsuu meitä palvelemaan 
toisiamme. Sitä kieltä kuka ta-
hansa ymmärtää. On hyvä op-
pia myös ottamaan palveluksia 
vastaan. Se tuo palvelun antajalle 
hyvän mielen. 

Jumalakin 
on kärsivällinen
Morgan muistuttaa myös, et-
tä Jeesus ei pyörry kohdatessaan 
heikkoutta, haurautta ja epäilyk-
siä. Miksi mekään pyörtyisim-
me? Juudaksen kirje kehottaa ar-
mahtamaan niitä, jotka epäile-
vät. Meidän on tarkoitus rohkais-
ta arkoja, tukea heikkoja ja olla 
kaikkia kohtaan kärsivällisiä. 

Kun kuuntelemme ja rakas-
tamme epäilysten vallassa olevia 
veljiämme, lähdemme liikkeelle 
siitä, missä he ovat, hoputtamat-
ta nopeaan muutokseen, välittö-

Loistatko valoa?

mään sitoutumiseen tai perutta-
mattomaan vakaumukseen. Kär-
sivällisyys on ehdottoman tärke-
ää. Ei oman toimintasuunnitel-
man tyrkyttäminen, vaan Juma-
lan suunnitelmassa pysyminen. 

Lopuksi Morgan kannustaa 
olemaan luovuttamatta. Vaikka 
rukouksistamme huolimatta lä-
heisemme eivät näytä millään tu-
levan uskoon, rukousta kannat-
taa jatkaa elämän loppuun saak-
ka. Saavuttamattomat tähdet 
ovat Jumalan ulottuvilla. Jumala 
ei halua kenenkään tuhoutuvan 
vaan tahtoo, että kaikki kääntyi-
sivät. 

Kirjailija C. S. Lewis on sano-
nut, ettemme voi nähdä valoa, 
vaan ainoastaan sen valaisemia, 
hitaampia asioita.  Elämämme 
voivat osoittaa toivoa vielä sen-
kin jälkeen, kun olemme kuol-
leet. Kun loistamme kuin tähdet 
maailmankaikkeudessa, voim-
me jättää jälkeemme valon pe-
rinnön, joka valaisee jäljessä kul-
kevien kotimatkaa. 

TYTTI PÄÄKKöNEN

Lähteenä on käytetty Elisa Morganin 
teosta Spotti valomeressä. Kirjan 
julkaisija on Kustannus Oy Uusi Tie.
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Jeesuksen lähettiläät on aiheena 21. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjassa va-
lotetaan Jumalan valtakunnan ja syntien anteeksiantamuksen olemusta: ”Jeesus julis-
ti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein 

syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja pal-
velemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, "Kristus lähim-
mäiselleen".”

Päivän evankeliumina on vertaus kuninkaanpojan häistä. Vaikka monet ovat kutsu-
tut, vain harvat ovat Jumalan valittuja. Kaikille evankeliumi ei kelpaa. UT:n lukukappa-
leena on kohta 2. Timoteuskirjeestä. Siinä kehotetaan muunmuassa julistamaan saarnaa 
hyvällä ja sopimattomalla ajalla:

”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuo-
mitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista 
sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsi-
vällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan 
haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä jär-
kevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät.”

Varhaisessa kristillisessä kirkossa evankeliuminjulistajan toimenkuva vaati kenties 
enemmänkin siviilirohkeutta kuin 3. vuosituhannen alkaessa. Hengenlähtö oli lähellä 
monilla heistä, jotka uskalsivat keisariaikana julistaa ”evankeliumin hulluutta” ylösnous-
seesta Kristuksesta. Siksi oli olennaisen tärkeää löytää työhön rohkeus ja voima. Tätä voi-
maa Timoteukselle toivotetaan Jumalan ja Jeesuksen nimessä. Hänen virkansa oli evan-
keliuminjulistajan ja seurakunnan kaitsijan virka, jonka hoitamisessa liiallinen maailmal-
lisuus oli pahasta. Tämän kirjeen perusteella Timoteukselta edellytettiin kenties vieläkin 
puhtaampaa kilvoittelua kuin ’rivikristityltä’.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 145:8–13 
Ensimmäinen lukukappale 
Jer. 1:4–10 
Toinen lukukappale 
2. Tim. 4:1–5 
Evankeliumi 
Matt. 22:1–14 

Herra Jumala, taivaallinen Isä.

Sinä olet kutsunut meidät valtakuntaasi.

Pue meidät vanhurskautesi vaatteeseen

taivaan juhlaa varten.

Avaa sydämemme Hengelläsi 

ottamaan kiitollisina vastaan lahjasi.

Älä salli meidän häpäistä nimeäsi

kovettamalla mielemme kutsusi edessä.

Tätä pyydämme 

Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

Pidot köyhille
Olen lueskellut juuri ilmestynyttä kirjaa Köyhien Raamattu. Tämän 
tekstin otsikkokin tulee kirjan yhdestä luvusta. Siinä Sakari Häkkinen 
pohdiskelee muun muassa tämän sunnuntain evankeliumitekstiä Matte-
ukselta, jossa kerrotaan Jeesuksen vertaus Jumalan valtakunnasta.

Kuningas järjestää pojalleen hienot häät. Moneen kertaan kutsutut arvo-
vieraat kieltäytyvät mikä milläkin tekosyyllä. He jopa tappavat kuninkaan 
kutsuntuojia. Suuttunut kuningas tuhoaa murhaajat ja heidän kaupunkinsa. 
Sitten hän lähettää palvelijansa kutsumaan häihin ihmisiä rajoituksetta teiltä 
ja toreilta. Sen jälkeen ei hääjuhlassa ole puute vieraista: siellä ovat hyvät ja 
pahat.

Matteuksen kertomus ei kuitenkaan lopu näin onnellisesti. Kuningas 
näkee juhlaväen joukossa miehen, jolla ei ole hääpukua. Mies ei osaa antaa 
siihen mitään selitystä, ja kuningas määrää hänet sidottuna heitettäväksi 
pimeyteen.

Köyhien Raamattu paljastaa sosiaaliluokkien ehdottomat rajat sekä rik-
kaiden ja köyhien välisen kuilun Raamatun maailmassa. Surullisinta on asian 
muuttumattomuus: köyhyys ja ihmisten välinen eriarvoisuus on tänäänkin 
totisinta totta - niin Suomessa kuin koko maailmassakin.

Edelleenkin on kysymys Jumalan valtakunnan toteutumisesta jo täällä 
maan päällä. Mutta miksi me Jeesuksen lähettiläät, kirkot ja kristityt, kan-
namme siitä niin vähän huolta ja teemme vielä vähemmän tekoja sen toteutu-
miseksi? Sen sijaan siitä, mikä on jo valmiina - hääjuhla pukuineen -siitä me 
jaksamme puhua ja huolehtia. Jeesuksen ajan hääjuhliin kerrotaan nimittäin 
kuuluneen, että jokainen häihin kutsuttu vieras sai juhlien isännältä saman-
laisen juhlapuvun. Ei tarvinnut kuin pukeutua siihen.

Matkalla valmiiseen hääjuhlaan, meillä on täällä vielä paljon tehtävää.

SATU VÄÄTÄINEN
seurakuntapastori, Sotkamo
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Pekka Haavisto 
tekee rauhantyötä 
keskustelemalla – 
vaikka puskissa sissien 
kanssa. Suomeen tulevia 
maahanmuuttajia hän sen 
sijaan kuuntelisi.

  

P 
ekka Haaviston mieles-
tä ihmiset eivät ainakaan 
lähtökohtaisesti ole pa-
hoja. 

– Ehkä asia on enemmänkin 
niin, että me ollaan niin kuin ta-
bula rasoja, tyhjiä tauluja. Loppu-
tulokseen vaikuttavat ympäristö, 
kasvatus ja yhteisö. 

– Aina kun kysytään uskomi-
sesta, niin ajattelen, että joku jär-
ki tässä maailmankaikkeudessa 
on. Yksittäisissä tapauksissa voi 
nähdä todella räikeää epäoikeu-
denmukaisuutta ja karmeita ti-
lanteita ja ihmetellä miksi näin 
tapahtuu. Itse ajattelen, että joku 
lopullinen oikeudenmukaisuus 
on kuitenkin olemassa, jossain 
käsityskyvyn ulkopuolella. 

– Uskon siihen, että hyvän voi 
laittaa kiertämään. Pienikin pal-
lo, jonka laitat eteenpäin voi ker-
tautua. Jokaisella on velvollisuus 
pitää oma tonttinsa puhtaana ja 
laittaa palloja pyörimään. Moni 
kantaa maailmantuskaa ja miet-
tii, miten kaik-
ki kaatuu päälle, 
mutta ei yhden 
ihmisen velvol-
lisuus ole tehdä 
enempää kuin se 
oma sektorinsa. 

Haavisto ku-
vaa elämänfiloso-
fiaansa silminnä-
kijän vastuuksi.

– Kun näet 
maassa makaa-
van tyypin, vaih-
datko puolta vai 
koetko, että vas-
tuu ulottuu sinuun heti kun olet 
hänet nähnyt? Omasta mielestä-
ni asioihin pitää reagoida. Kun 
huolehdit siitä, olet viivan pa-
remmalla puolella.

Vihreän puolueen konkarei-
hin kuuluva Pekka Haavisto on 
ollut julkisuudessa 1980-luvul-
ta alkaen. Tänään hänet yhdiste-
tään ympäristöasioita useammin 
maailman konflikteihin. Darfu-
rin ja Eritrean kriisit ovat tuoneet 
hänet julkisuuteen ennen kaik-

Rauhaa 
puhumalla

kea rauhansovittelijana. 
Haavisto on kansanedusta-

ja, jonka toimintakenttä ulottuu 
Suomineidon helmoista Afrikan 
sarveen. 

Ulkoministerin 
alainen
Vuosituhannen vaihteessa Haa-
visto teki YK:lle konfliktien jäl-
keisiä ympäristöselvityksiä. Siel-
tä hän siirtyi Euroopan unio-
niin, jossa hän toimi muun mu-
assa Darfurin erityisedustajana. 
Nykyisin hän on ulkoministeri 
Alexander Stubbin erityisedus-
taja Afrikan konflikteissa. 

Haavisto seuraa Sudania, So-
maliaa, Eritreaa ja Etiopiaa ja Ke-
niaa intensiivisesti ja muutamia 
muita maita vähän epäintensii-
visemmin. 

– Se Darfur jäi vähän päälle, 
koska kehitin siellä semmoisen 
verkoston, jota voin nyt käyttää ja 
josta on paljon apua, hän selittää. 

Tuo verkosto on luotu keskus-
telemalla.

– Erikoisuuteni on ollut alus-
ta asti se, että kuljen kentällä en-
kä istu kokouksissa Nairobissa 
tai Addis Abebassa. Istuin hir-
veän paljon puskissa sissiryhmi-
en kanssa. Sitä vähän ihmeteltiin 
aluksi, mutta se on vahvin valt-
tini. 

Haavisto tekee rauhantyötä 
ihmisten kans-
sa keskustellen 
ja väitellen. Veri-
sesti vallasta tais-
televien sissiryh-
mien jäsenistä on 
tullut hänelle tut-
tuja. Puskiin voi 
jopa soittaa puhe-
limella, kun vain 
tietää numeron.

Haavisto ker-
too esimerkki-
tarinan syksyltä 
kolmen vuoden 
takaa, jolloin hän 

luki netistä, että Darfurissa kii-
nalaisten öljykentällä on kaapat-
tu kaksi työntekijää. Pienen poh-
dinnan jälkeen hän uskoi arvaa-
vansa, kuka on kaappauksen ta-
kana. Haavisto soitti hänelle ja 
kuuli arvanneensa oikein. Oli ai-
ka antaa palautetta. 

– Kerroin, että hänen tekonsa 
oli laajentanut ensinnäkin kon-
fliktin Darfurin ulkopuolelle ja 
ihan erilaisiin toimintatapoihin. 
Panttivankeja ei oltu aiemmin 

otettu eikä niiden ottaminen ol-
lut hyvä ajatus. Kolmanneksi to-
tesin, että siviilipanttivankien ot-
taminen olisi varmaan hänen us-
kontoaankin vastaan. 

Jyrkkä islamisti kertoi miet-
tivänsä asiaa yön yli. Seuraava-
na päivänä soi puhelin. Toisessa 
päässä todettiin, että olit oikeas-
sa, kaappaus ei ollut hyvä idea, 
tule hakemaan vangit pois. 

Kansanedustaja Haavisto ei 
kuitenkaan pystynyt irtautu-
maan Arkadianmäeltä keskelle 
savannia, joten verkostot otettiin 
taas käyttöön. 

– YK ei halunnut lähteä ka-
tastrofialueelle. Soitin Punaisen 
Ristin johtajalle, joka sanoi he-
ti, että joku soittaa sinulle tun-
nin päästä. Punainen Risti oli ol-
lut koko ajan hälytysvalmiudes-
sa. Seuraavana päivänä luin ne-
tistä, että kaksi panttivankia on 
vapautettu. 

– Kun minulta kysytään, mitä 
olen saanut aikaiseksi Darfuris-
sa, sanon, että olen saanut ihmi-
set puhumaan toistensa kanssa. 
Eihän se tätä maailmaa pelasta, 
mutta se vie kohti rauhaa.

Pakko 
perustella 
Eurooppalaisilla ei ole helppoa 
vieraalla mantereella. Länsimai-
set eivät saa pelkästään suitsutta-
vaa vastaanottoa.

– Oma kuva itsestämme on 
puhtoisempi kuin millaisena 
muut meidät näkevät. Ajatte-
lemme, että edustamme demo-
kratiaa, ihmisoikeuksia ja hy-
vää hallintoa. Afrikkalaiset kui-
tenkin haastavat sen kysymyk-
sillään, kuten minkä lain perus-
teella Guantanamo Bay on tehty? 
Tai kun Hamas voitti vaalit Isra-
elissa, miten oli mahdollista, että 
vaikka teidän omat vaalitarkkai-
lijanne pitivät vaaleja rehellisinä, 
niin te katkaisitte kaikki suhteet? 

– Näissä tilanteissa joutuu se-
littämään, että no joo, vaalit oli-
vat rehelliset mutta voittaja vää-
rä. Väärä, koska Hamas on ryh-
mä joka ei hyväksy Israelin ole-
massaoloa, ja meidän on mahdo-
tonta neuvotella sellaisen ryhmän 
kanssa. Se, että joutuu pinniste-
lemään ja perustelemaan toimia, 
tekee itselle hyvää. 

Lakipykälien lisäksi oikeuden-
mukaisuus ja uskonto ovat haas-
taneet keskusteluihin. 

Haureudesta sharialain pe-

rusteella tuomitun 15-vuotiaan 
somalitytön kivitystuomion jäl-
keen Haavisto kysyi paikallisil-
ta päälliköiltä, eikö heidän us-
kontonsa tunne oikeudenmukai-
suutta. 

Muslimien 
mielestä heillä 
on sitä kristitty-
jä enemmän, sillä 
hyvittämällä ri-
koksen material-
la uhrin omaisille 
voi saada anteek-
si. Haureus on 
kuitenkin heidän 
mukaansa rikos 
Jumalaa vastaan, 
ja sitä ei ihminen 
voi antaa anteeksi. 

– Kävin pääl-
liköiden kans-
sa pitkän keskustelun ja jossain 
vaiheessa olimme hyvin vihai-
sia toisillemme. Sitten huoma-
simme, että oli kuitenkin hieno 
asia, että pystyimme puhumaan 
asiasta. 

Suomalaismies ihmetteli si-
tä, että vaikka Egyptissä sharia 
on osa lainsäädäntöä, siellä ei ki-
vitetä ihmisiä. Miksi heillä teh-
dään niin?

– Kerroin päälliköille, että 
lännessä on sellainen kuva, että 
te vaan katkotte täällä päitä ja ki-
vitätte tyttöjä. Länsimaat halua-
vat tietää, että jos te tulette val-
taan Somaliassa, noudatetaanko 
shariaa lievästi vai tiukasti. He-
kin ymmärsivät loppujen lopuk-
si tämän näkökulman. Se oli kui-
tenkin uutta heille. 

Afrikkalaisten 
ennakkoluulot
Suomalaisen voi olla helpom-
paa päästä keskusteluyhteyteen 
paikallisten kanssa kuin entis-
ten tai nykyisten suurvaltojen 
edustajien. 

– Varsinkin Afrikassa monel-
la on länsimaalaisista sellainen 
käsitys, että koemme olevam-
me heitä ylempiä. Englantilainen 
joutuu aina todistamaan, ettei ole 
samanlainen kuin kolonialismin 
ajan britit. Suomalaisilla on hel-
pompaa, koska meillä ei ole siir-
tomaataustaa. 

Haaviston mukaan afrikka-
laiset ovat omaksuneet itselleen 
luokkayhteiskuntien mallin ja 
paikalliset ovat hyvin tarkkoja 
siitä, kenelle voi puhua ja mistä.

– Suomalaisen vahvuus on ol-

la ymmärtämättä luokkaeroja. 
Sitä vaan menee sinisilmäisenä 
paikalle ja puhuu tasavertaises-
ti kaikille. Varsinkin hierarkian 
alapäässä oleville se on hieno jut-
tu, siinä voi saada sellaista luot-

tamusta, jota ei 
helposti muu-
ten saa. 

Kommu-
nikointi on-
kin Haaviston 
mukaan rau-
hanprosessis-
sa koko hom-
man avain. Oi-
keaan kommu-
nikointiin, sii-
hen että todella 
pyrkii ymmär-
tämään, ei kai-
killa osapuolil-

la ole aina haluja. 
– Mutta jos itse pääsee sille ta-

solle, sana leviää, että tuo on se 
tyyppi, jonka kanssa voi puhua.

Raivostuttavat 
rakenteet
Haavisto on paikan päällä näh-
nyt, että suurin osa suomalaisten 
järjestöjen avusta menee todel-
la perille. Eri asia hänen mieles-
tään on, toimiiko kehitysapu yh-
teiskuntien tasolla: Onko Sam-
bia kehittynyt kun se on saanut 
30 vuotta apua?

– Olen hieman epäortodok-
si siinä, että mielestäni markki-
nat, talouden nousu ja pienyrit-
täjyys ovat tärkeitä asioita myös 
afrikkalaisissa maissa. Jos tapaa 
kaverin, joka on pistänyt pystyyn 
nakkikioskin, ja kertoo ettei pys-
ty ottamaan lainaa ravintolaan, 
koska lainan korko voi olla jopa 
30 prosenttia, siinä nousee raivo. 
Rakenteet estävät normaalin ke-
hityksen ja ihmisiä pidetään nii-
den kautta alamaisina ja korrup-
tion uhreina. 

Markkinatalouden vahvuus 
on Haaviston mukaan siinä, et-
tä jos ihmisille antaa mahdolli-
suuden parantaa omaa asemaan-
sa, he yleensä tekevät sen. 

Ei ole kuitenkaan yhtä ja aino-
aa oikeaa tapaa auttaa.

– Helposti ajatellaan, että mei-
dän tapamme on paras. Kestävä 
rahoitus on kuitenkin tärkeintä.  
Esimerkiksi Kiina tekee paljon 
kehitysaputyötä Afrikassa. Voi-
siko se sittenkin olla esimerkik-
si kiinalainen peruskoulutusmal-
li jota suomalaiset tukevat Afri-

Olen yrittänyt 
puhua 
maahanmuuttajien 
yrittäjyyden 
puolesta. He ovat 
ihan killereitä 
yrittäjinä. Miksi 
heidän pitäisi elää 
sossun rahoilla?

Suomalaisen 
vahvuus on olla 
ymmärtämättä 
luokkaeroja. 
Sitä vaan menee 
sinisilmäisenä 
paikalle ja puhuu 
tasavertaisesti 
kaikille.
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kassa? Sanottaisiin, että okei, me 
maksetaan, mutta tehkää te. 

Esimerkiksi kastelujärjestel-
missä kiinalaisten malli on ollut 
helpommin kopioitavissa, ja siten 
myös halvempi. Samalla rahalla 
on saatu enemmän hyötyä.

Maahanmuuttajat 
yrittäjäneuvontaan
Maahanmuuttajat ovat nouse-
massa vaaliteemaksi Suomessa-
kin. Haavisto muistuttaa, että 
suurin osa sota-alueilta pakene-
vista jää aina pakolaisiksi naapu-
rimaihin.

– Pakolaiset, jotka ovat hie-
man varakkaampia tai kyvyk-
käämpiä tai joilla on sukulaisia, 
yrittävät päästä alueelta pois. In-
himillisesti ajatellen tämä on ra-
tionaalista käytöstä. 

Suomeen tulleiden pakolaisten 
määrä ei Haaviston mielestä ylitä 
maan kantokykyä. Sen sijaan ta-
vassa ottaa heidät vastaan on pa-
rantamisen varaa. 

– Monet heistä ovat yritteliäitä 
ja heillä on ajatuksia siitä, miten 
he voisivat parantaa omaa ase-
maansa. Heidät kuitenkin passi-
voidaan ohjaamalla suoraan kun-
tien sosiaalitoimeen. 

Osa maahanmuuttajista ja pa-
kolaisista toki tarvitsee sosiaa-
litoimen tukea, mutta Haavisto 
uskoo, että monelle oikea paikka 
olisi yrittäjäneuvojan luona. 

– Olen yrittänyt puhua maa-
hanmuuttajien yrittäjyyden puo-
lesta. He ovat ihan killereitä yrit-
täjinä. Miksi heidän pitäisi elää 
sossun rahoilla? Yrittäjäksi ryh-
tymisen vaikeutta ei voi perus-
tella pelkästään kielitaidon puut-
teella, sillä että pitäisi osata suo-
mea tai ruotsia. Eihän se voi jää-
dä siitä kiinni.

Haaviston mielestä maahan-
muuttajat pitäisi nähdä moni-
puolisemmin. Muuten syyllisty-
tään yksinkertaistamiseen ja län-
simaiseen ylenkatseeseen. 

Rajat 
vieraanvaraisuudelle
Julkisuudessa esillä olleet maa-
hanmuuttajien sukulaismummo-
jen käännytykset ovat Haaviston 
mielestä vaikeita kysymyksiä.

– Onko mummolla turvaverk-
koa vai ei, me ei sitä voida täältä 
käsin ihan loppuun asti arvioida. 
Jos ihminen kertoo, että täällä ei 
ole ketään huolehtimassa, niin se 
pitää periaatteessa uskoa. 

Haavisto varoittaa kuitenkin 
sinisilmäisyydestä. 

– Sekin on inhimillinen piirre, 
että koetetaan saada maksimaa-
lisesti ihmisiä Suomeen ja avun 
piiriin. 

Rajojen asettaminen ei liity 
maahanmuuttajien tuottavuu-
teen tai tuottamattomuuteen, 

vaan siihen, että puhtaalla vie-
raanvaraisuudellakin on tietty 
raja. 

– Olen tässä hieman kerettiläi-
nen. Eduskuntaryhmämme linja-
si, että totta kai mummot otetaan 
mukaan, mutta minun mielestä-
ni sen ei pitäisi olla automaattis-
ta. Puolisolla ja lapsilla on oikeus 

hisukulaisistaan. Vastuuta ei voi 
siirtää yhteiskunnalle.

ELSI SALOVAARA

Pekka Haavisto vierailee 21. loka-
kuuta Oulun yliopistossa järjestet-
tävässä ETMU-konferenssissa, jos-
sa käsitellään maahanmuuttoa.

tulla, mutta huoltajuudessa ole-
vien ihmisten määrittely on han-
kalaa. 

Haavisto muistuttaa, että Suo-
meen lähtiessä jokaisen on ollut 
pakko tehdä arvio, kuinka jäljel-
le jäävä perhe pärjää. 

– Kyllä ihmisillä on vastuu 
omista perheenjäsenistään ja lä-

K a l l e  K a t a i l a

Kansanedustaja Pekka Haavistolla on paljon somalikavereita. – Olen sanonut avustajallenikin, että ovemme eduskunnassa on auki aina kaikille. Kynnys pitää tehdä 
mahdolisimman matalaksi. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 17.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saar-
na Niko Rantanen ja avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Urkuri Maija Tynkkynen ja 
kanttori  Raimo Paaso. Yn-
nin Pojat.
Messu su 17.10. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso 
ja kanttori Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 14.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 17.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, avustaji-
na Mari Flink, Auli Kipinä ja 
Eveliina Korkea-aho, kant-
torina Juha Soranta. Muka-
na nuorisopuhallinorkesteri 
Saksasta. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 17.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kastellin kirkko-
kuoro. 
Messu su 17.10. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Juha Pöykkö. Kirkko-
kahvit.

Haukipudas 
Messu su 17.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Kaisa Säkkinen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen Kir-
kon vastuuviikon ja Tasauk-
sen tapahtuma seurakunta-
keskuksessa.

Kempele
Messu su 17.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Jaakko Tuisku 
ja Leena Hintsala, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana Rantaveikot ja Ran-
tavuokot. Eläkeläisjärjestö-
jen kirkkopyhä. Pyhäkoulu. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
17.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
17.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli,   kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen. Pyhäkoulu sakastissa 
saarnan aikana.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
17.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 17.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.
 
Siikalatva
KeStilä
iltakirkko su 17.10. klo 19 
Kestilän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Aukusti Neva-
la, kanttorina Arja Leinonen.

PiiPPola
Messu su 17.10. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, avustaa Perttu 
Kyllönen ja kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Kirkkokahvit 
ja rippikouluinfo pulkkisil-
le ja piipposille seurakunta-
kodissa.

PulKKila
Messu  su 17.10. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, avustaa Perttu 
Kyllönen ja kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Kirkkokahvit 
ja rippikouluinfo pulkkisil-
le ja piipposille seurakunta-
kodissa.

Pyhäntä
Messu su 17.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, avustaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa nuorisokuo-
ro. Nuorisotyönohjaaja Sirk-
ku Palolan virkaansiunaami-
nen. Juhlat ja rippikoulun in-
fotilaisuus seurakuntatalos-
sa. Ruokailu nuorisotyön hy-
väksi.

RantSila
Messu su 17.10. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. 70–75-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlat seu-
rakuntatalossa.
 
Tyrnävä
Piispanmessu su 17.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, 
saarna Timo Liikanen,  kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Kirkkoherra Timo Liikasen 
virkaanasettaminen. Ruo-
kailu ja tervehdysten vas-
taanotto seurakuntatalolla, 
juhla kirkossa. Kuljetus Tem-
mekseltä.

Yli-Ii
Messu su 17.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juhani Pit-
kälä, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen.

Messu su 17.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Sirpa Kemppainen, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Messu su 17.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, kanttorina 
Riitta Piippo. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.10. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 21.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina 
Ilkka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 17.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. 
Kastejumalanpalvelus su 
17.10. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Ehtoollinen. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Tom-
mi Alakärppä, kitara ja Lau-
ri-Kalle Kallunki, viulu. Evan-
kelista Luukkaan ja kappelin 
muistopäivä.
Messu su 17.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Marjo Irjala. Kirkkokahvit. 
Alueen vapaaehtoisia kutsu-
taan messuun ja kirkkokah-
veille ideoimaan toimintaa.
Sanajumalanpalvelus su 
17.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 

iltamessu su 17.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Sanna Komulainen, kant-
torina Laura Kumpula. Lau-
luryhmä Heliä, johtaa Mari 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 20.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Laura Kumpula.
Viikkomessu ke 20.10. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Perhekirkko su 17.10. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Oulujo-
en lapsikuoro, johtajana An-
na Haanpää-Vesenterä. Ra-
dio Dei.
Gospelmessu su 17.10. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Musiikki Esa Rättyä.

yliKiiMinKi
Sanajumalanpalvelus su 
17.10. klo 18 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Ylikiimingin puhaltajat, joh-
tajana Tuomo Rahko. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

Hailuoto
Rukouslaulumessu su 17.10. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Arpad Kovacs, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kirkko-
kuoro avustaa.

El
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14.-21.10.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
14.10. ja 21.10. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 14.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 14.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
hartaus pe 15.10. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Tiina Kinnu-
nen.
aamupiiri la 16.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 17.10. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Jeesuksen lähettiläät 
maailmassa – miksi?
Raamattupiiri ke 20.10. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 20.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 20.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pekka Rehumäki.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 20.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
hartaus to 21.10. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
ompeluseurat to 21.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
hartaus to 21.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 14.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 14.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
torstai-illan raamattupii-
ri to 14.10. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 14.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 15.10. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 15.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 15.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jyrki Vaaramo, 
Matti Pennanen. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.10. klo 18, Pyhän And-
reaan kirkko. 
alfa-kurssi ti 19.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
20.10. klo 11, Kastellin kir-
kon pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 21.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 14.10. ja 
21.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Sumpussa. 
Raamattu- ja rukousilta to 
14.10. klo 18, Tuiran kirkko,  
Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen Kui-
vasjärven ompeluseurat pe 
15.10. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

Miesten piiri ti 19.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juhani Julin 
alustaa aiheesta: Kristinus-
ko ja vapaamuurarius. 
Raamattupiiri ti 19.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemi-herukka-alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 20.10. klo 18–
19.30, Pateniemen kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 17.10. klo 17, Oulujo-
en kirkko. Osmo Sarajärvi ja 
Keijo Nissilä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 20.10. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Matti Närhi. 

Musiikki ja kulttuuri
asiakkaista osakkaiksi  
-näyttelyn avaus pe 15.10. 
klo 19–21, Cafe Saara, Kirk-
kokatu. Näyttely esittelee 
Naisten Pankin toimintaa.
oulugospel 5.–7.11. Tiedot 
konserteista ja aikatauluis-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel. Lippuja saa 
myös kirjakauppa Bibliasta.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 19.10. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Us-
konpuhdistukseen liittyviä 
ja lähetysvirsiä, Esko Lauk-
kanen.

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -yhteis-
lauluilta pe 15.10. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Katso il-
moitus.
hanna ekolan Valoa ja voi-
maa -konsertti su 17.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. Katso 
ilmoitus.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 20.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjat 
Chimamanda Ngozi Adichie: 
Puolikas keltaista aurinkoa 
ja J. M. G. Le Clézio: Kaupun-
ki nimeltään Onitsha. 

Tuiran seurakunta
Markuksen evankeliumi 
-monologi to 21.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Katso ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Virsi-ilta to 21.10. klo 19, Pik-
karalassa Kortesluomalla, 
Vasankankaantie 175. Muka-
na Oulujoen kanttorit Sanna 
Leppäniemi, Lauri Nurkkala 
ja Leo Rahko.

Diakonia
liikuntavammaisten kerho 
pe 15.10. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Mukana 
Anna-Maija ja Sirpa. Aihee-
na Meitä on moneksi.

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. 
Palvelupiiri ma 18.10. klo 12, 
Karjasillan kirkko. 
ystävän kammari ti 19.10. 
klo 13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 19.10. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

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.
Pateniemi-herukka-alueen 
diakoniapiiri to 14.10. klo 
13, Pateniemen kirkko. 
Koskelan juttutupa vierai-
lulla ma 18.10. klo 10.30. Vie-
raillaan Pyhän Luukkaan jut-
tutuvassa. Lisät. Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.
Pyhän luukkaan juttutupa 
18.10. klo 10.30. Koskelan 
juttutupa vierailulla. Huom.
aika.
Diakoniapiiri ma 18.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vapaaehtoisten lauluryh-
mä ti 19.10. klo 13.30. Laulu-
ryhmä vierailee palvelukes-
kus Fregatissa, Isopurjeentie 
3. Mukana Paula Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 21.10. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehitySVaMMaiSet
Varttuneitten porinapiiri ti 
19.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 19.10. 
klo 17–18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Avoin ryh-
mä kaikenikäisille.
Perhepiiri to 21.10. klo 
12, Avoin ryhmä vanhem-
mille.

KuuloVaMMaiSet
ystäväilta to 14.10. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
lähetyspiiri ma 18.10. klo 
14, Tuiran kirkko. 
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri to 21.10. klo 13, Öber-
gin talo, alakerta. 

näKöVaMMaiSet
näköpiiri ti 19.10. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Ajankohtaista 
sosiaaliturva-asiaa. Vieraa-
na Näkövammaisten keskus-
liiton aluesihteeri Eve Moila-
nen. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen Isokadun ulko-
ovella.

PäihDetyö
naistenryhmä pe 15.10. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Huom! Uusi osoite.
tavoiteryhmä ma 18.10. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Huom! Uusi paikka.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Katso ilmoitus.
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 15.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Diakoniatyön kasvu Sam-
biassa. Elvi Lounela kertoo 
Oulun seurakuntien lähetys-
työstä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 14.10. ja 
21.10.  klo 14, Vanha pap-
pila, Sipiläsali. 14.10. Pert-
ti Heikinheimo, 21.10. Ilkka 
Mäkinen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
19.10. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. Lähetystyön joh-
tokunnan pj. Yrjö Vilhunen.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yliKiiMinKi
iloiset laihduttajat ma 18.10. 
klo 17.30, Piispankamari.
ompeluseurat ma 18.10. klo 
18, Piispankamari. Käsitöitä 
teemme yhdessä, joten meil-
lä on mahdollisuus oppia toi-
siltamme.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 14.10. ja 21.10. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 16.30, 
Koulukatu 10.
Perhekerho ti 19.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 17.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 18.10. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ma 18.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 20.10. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
14.10. ja 21.10. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu la 16.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 10, 

A r k i s to

Sinkkutoiminta jatkuu 
lopettamishuhuista huolimatta

Seurakunnan sinkkutoiminta 
ei ole loppumassa Oulussa, va-
kuuttaa seurakuntayhtymän 
johtava diakoniatyöntekijä Lii-

sa Rahkola. Huhuja niin sinkkuiltojen 
kuin -leirien loppumisesta alkoi liik-
kua kesällä. 

Rahkola arvioi, että väärän tie-
don aiheutti epätietoisuus siitä, kenen 
vastuulla toiminta on tulevaisuudes-
sa. Rahkola on ollut sinkkujen vetäjä-
nä kuusi vuotta, mutta nyt seurakun-
tayhtymässä pohditaan, tulisiko toi-
minta siirtää ehkä jo lähitulevaisuu-
dessa yhteisestä seurakuntapalvelusta 
seurakuntien vastuulle.

Mitään päätöksiä asiassa ei ole tehty.
Myös perinteisen sinkkujen ko-

koontumispaikan keskustan seura-
kuntatalossa uskottiin menevän syk-
syllä remonttiin, mikä saattoi osaltaan 
synnyttää lopettamishuhuja.

Sinkkuiltoja on talviaikaan kerran 
kuussa. Kesällä toiminta on vilkkaam-
paa. Tilaisuuksissa käy useita kymme-
niä yksin eläviä kaupunkilaisia. 

Seurakunnan sinkkutoiminta 
käynnistyi 12 vuotta sitten pitkälti va-
paaehtoisten ponnistuksella. Vapaaeh-
toistyö on Rahkolan mukaan edelleen 
sinkkutoiminnassa tärkeää.

Sisältö 
puheenaiheeksi!
Rahkolan mukaan huhuihin perustu-
van lopettamiskeskustelun sijaan nyt 
olisi tärkeää ryhtyä puhumaan sink-
kutoiminnan sisällöstä. Rahkola toi-
voisi, että Oulussa olisi tarjolla tulevai-
suudessa oma ryhmä nuorille aikuisil-
le yksin eläville. Näin ei ole ollut enää 
muutamiin vuosiin. 

– Nykyisin sinkkutoiminnassa on 
mukana pelkästään hieman iäkkääm-
piä ihmisiä. Onhan selvä, että yksin 
elävä kuusikymppinen ja nuori sinkku 
odottavat toiminnalta eri asioita. Sama 
ryhmä ei voi palvella hyvin eri-ikäisiä 
sinkkuja, Rahkola sanoo.

Nuorten aikuisten sinkkutoimintaa 
kysellään Rahkolalta säännöllisesti. 

RIITTA HIRVONEN
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Valoa ja voimaa -konsertti
sunnuntaina 17.10. kello 18

 Karjasillan kirkossa

Esiintyjät 
Hanna Ekola ja Virpi Lahti

Käsiohjelma 10 euroa, myynti ovelta 
tuntia ennen konserttia.H

an
na

 E
ko

la

14.-21.10.2010enot Oulussa 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Vauva-aamu ma 18.10. klo 
10–12, Pateniemen kirkko ja 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ai-
heena vauvojen iltapuuhat. 
Vauva-aamut on tarkoitettu 
perheen ensimmäiselle alle 
vuoden ikäiselle lapselle ja 
vanhemmalle. Puuhailemme 
eri teemojen mukaan, hiljen-
nymme alttarin äärellä, kah-
vittelemme ja syömme piltit. 
Syksyn teemat: 15.11. vauva-
hieronta, 13.12. vauvat jou-
lun hämärässä. Kumpaankin 
ryhmään otetaan 10 vauvaa 
vanhempineen. Ilmoittautu-
miset: Pyhän Luukkaan kap-
pelin ryhmään Teija Kokolle 
p. 050 5347 477 ja Patenie-
men kirkon ryhmään Anu 
Hannulalle p. 044 3161 718.
Purjehtijantien perhekerho 
ti 19.10. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
20.10. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 20.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
20.10. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
20.10. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
20.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 14.10. ja 
21.10. klo 12.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 

Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 20.10. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

yliKiiMinKi
Perhekerho ke 20.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

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

Tuiran seurakunta
2.–4.-lk. tyttöjen ja poikien 
kerho torstaisin klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
1.–3.-lk. tyttöjen ja poikien 
monitoimikerho maanan-
taisin klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
1.–2.-lk. monitoimikerho ty-
töille ja pojille maanantai-
sin klo 18, Koskelan seura-
kuntakoti.
1.–3.-lk. tyttöjen ja poikien 
kerho torstaisin klo 18, Raja-
kylän seurakuntakoti.

Nuoret
tuiran ja oulujoen uuden-
vuodenloman laskettelu-
rippileirit 1.–7.1. Tuiran seu-
rakunnan leiri on Käylän lei-
rikeskuksessa,  Oulujoen seu-
rakunnan leiri Juuman leiri-
keskuksessa Kuusamossa. Lei-
rien aikana käydään kolmena 
päivänä Rukalla laskettele-
massa. Leirin hinta on 130 €, 
hissiliput ja lasketteluvälineet 

eivät kuulu hintaan. Ilmoit-
tautuminen 18.–29.10. säh-
köpostilla. Tuiran seurakun-
ta: anna-leena.hakkinen@
evl.fi. Lisät. 050 4620 759. Ou-
lujoen seurakunta: ilkka.ma-
kinen@evl.fi. Lisät. 050 433 
4095. Etusija Tuiran ja Oulu-
joen seurakunnan nuorilla. 

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas pe 15.10. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tarjolla on teetä ja jotain 
pientä purtavaa, biljardia, 
pingistä tai lautapelejä. 
nuortenilta ti 19.10. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Yläasteikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille.

Tuiran seurakunta
Kaijonharjun yökahvila pe 
15.10. klo 20–23, Kaijonhar-
jun nuorisotila. Päihteetön 
ilta yläasteikäisille. Kahvilas-
sa tarjolla pientä purtavaa ja 
mukavaa seuraa. 

Oulujoen seurakunta
hintan gospelmessu su 17.10. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. Messun aihe: Ylitse mer-
ten. 

Nuoret aikuiset
laula ihmisille -musiikki-
hetki to 14.10. klo 18, Van-
han pappilan Rovastinsali. 
Katso ilmoitus. 

Cross Cafe pe 15.10. klo 19–
00.30, Elohuone. Katso il-
moitus.
Kappelive la 16.10. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Katso ilmoitus.

oPiSKelijajäRjeStöt
opkon ilta la 16.10. klo 19, 
Öbergin talo. Juudaksen kir-
je, Janne Koskela.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 18.10. 
klo 18.30, Kansanlähetyksen  
lähetyskoti. Antti Leinonen: 
Uusi Luomakunta.
takkailta ti 19.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 21.10. klo 19, Katja Kivi-
niemellä ja Mikael Collinsil-
la, Hukkasenkuja 1 A 1, Hii-
ronen. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskustelu-
kerho to 14.10. ja 21.10. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 14.10. Heikki Kaikko-
nen kertoo Suurella sydämel-
lä -hankkeesta. 21.10. provii-
sori Kari Asunmaa kertoo 
ajankohtaista apteekista.
Raksilan kerho to 14.10. ja 
21.10. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 18.10. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-

Vihkihetkien 
suosio jatkuu

Oulun tuomiokirkon vihkihetket vetävät 
pariskuntia vihittäviksi. Viime sunnun-
taille sattunut 10.10.2010 -päivämäärä sai 
13 pariskuntaa solmimaan avioliiton. 

Yhteensä lähes vuoden jatkuneissa vihkihet-
kissä avioliiton on solminut tähän mennessä 165 
paria.

Vihkihetket alkoivat tuomiokirkossa marras-
kuussa 2009. Niitä järjestetään jatkossakin kuu-
kausittain, kunkin kuun viimeisenä perjantaina.

Vuoden viimeinen vihkihetki on uudenvuo-
denaattona 31. joulukuuta.

 
SATU LAPINLAMPI

Parisuhde paremmaksi 
kurssi alkaa 28.10.

Parisuhdekurssi on ammatillisesti ohjattu 
vertaistukiryhmä, jossa käsitellään parisuhteen 
vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. Teemoja ovat mm. 
vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen, 
seksuaalisuus ja parisuhteen yhteiset tavoitteet. 

Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, 
toiminnallisia harjoituksia ja työkirjaa. Ryhmään 
otetaan neljä paria. Kokoontumisajat ovat torstaisin 
klo 16–18.30 28.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12, 
16.12. ja 13.1. Perheasian neuvottelukeskuksessa, 
Kirkkokatu 5.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 21.10. 
perheneuvoja Marja Siivola p. 08 5618 700, marja.
siivola@evl.fi, tai johtava perheneuvoja Seppo 
Viljamaa p. 08 5618 700 seppo.viljamaa@evl.fi. 

Veteraanileiri 
4.–7.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Ilmoittautuminen to 21.10. mennessä 
yhteiseen seurakuntapalveluun p. 08 3161 340. 
Osallistumismaksu 62 € sisältää majoituksen, 

ruokailun, yhteiskuljetuksen sekä vakuutuksen 
seurakunnan jäsenille. 

Leirille lähtevät mukaan diakoni Sami Riipinen ja 
diakonissa Eeva-Marja Laitinen.

Markuksen evankeliumi 
-monologi 
torstaina 21.10. klo 18 Tuiran kirkossa 

Esittää Pauli Mahlamäki 
Tornion kaupunginteatterista 

Vapaa pääsy. Kesto 2 tuntia, yksi väliaika. 

leipää musiikista 
-yhteislauluilta 
perjantaina 15.10. klo 19 

Karjasillan kirkossa 

Toivevirsiä laulattaa kanttori Sirpa Ilvesluoto 

Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

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

E l s i  S a l ovaa ra
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lo. Verenpaineen mittausta 
ja mahdollisuus 4 euron hin-
taiseen ruokailuun.
tarinatupa ke 20.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 14.10. 
ja 21.10. klo 13, Kastellin 
kirkko.
eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 
18.10. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Kokoonnutaan 
ruokasalissa. 
Seurakuntakerho ma 18.10. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali.
eläkeläisten kerho to 21.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616.
eläkeläisten kerho to 14.10.  ja 
21.10. 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 Fagerholm. 
Seniorien laulupiiri to 21.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko.  Oh-
jelmassa kahvittelua, yhteis-
laulua ja hartaus. Mukana 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
ja diakoniatyöntekijä Aino-Lii-
sa Ilkko.
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 21.10. klo 14, Rajaky-
län seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 14.10. 
ja 21.10. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 14.10. 
ja 21.10. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

eläkeläisten kerho to 14.10. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
eläkeläisten kerho ma 
18.10. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Porinapiiri ma 18.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 18.10. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
eläkeläisten kerho to 21.10. 
klo 14, Metsolanhovi.

yliKiiMinKi
Seurakuntakerho ti 19.10. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
10-preparin leiri 19.–21.11. 
Rokuan leirikeskus. Molem-
mille ryhmille tarkoitetul-
la leirillä aiheena Yksi, py-
hä, yhteinen. Hinta 16 € si-
sältää matkat, majoituksen, 
täysihoidon, ohjelman ja ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viimeistään 4.11. Lähtö pe 
klo 18 Pateniemen kirkolta. 
Leiri päättyy Pateniemen kir-
kossa su klo 12 pidettävään 
juhlajumalanpalvelukseen. 
Juhlaan ovat tervetulleita 
myös perheenjäsenet, kum-
mit ja läheiset. Lisät. Merja 
Oksmanilta, p. 040 524 5944, 
merja.oksman@evl.fi. 
Veteraanileiri 4.–7.11. Roku-
an leirikeskus. Katso ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Kaatuneitten omaiset ma 
18.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

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. 

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. 

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Pe 12.11. klo 15–18
Oulun tuomiokirkon krypta (käynti kirkon takaa, 
Isokadun puolelta)                                     
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Pe 12.11. klo 15–18
Karjasillan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
Pe 12.11. klo 15–18 
Tuiran kirkko, Myllytie 5 (käynti kirkkoherranviras-
ton ovesta)

OULUJOEN SEURAKUNTA
Pe 12.11. klo 15–18
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5, Ylikiiminki
Yli-Iin kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 4, Yli-Ii

Vuonna 1996 tai aikaisemmin syntyneet!

ilmoittautuminen
Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu 
8.–14.11. sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/rippikoulu. Niillä, joilla ei ole 
mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, voi-
vat käydä ilmoittautumassa henkilökohtaisesti 
omassa seurakunnassa alla olevissa osoitteissa.
Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee il-
moittautua, koska kaikille rippikoulun käyville 
on yhteinen seurakuntajakso kevään aikana. 

DiaKonian ajanVaRauS 
talouDelliSen tuen haKeMiSta VaRten

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus maanantaina 
14.12. Ensimmäiset ajanvarukset ensi vuonna maanan-
taina 11.1. 

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: 
17.10.,  24.10. ja 31.10.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
19.10. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kirkon kellari. 

Oulujoen seurakunta 

Fransupiiri ti 19.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
aikuisten kuntopiiri ke 
20.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.
laulupiiri to 21.10. klo 15, 
Hintan seurakuntatalo. Lau-
lupiiriin ei tarvitse ilmoittau-
tua, mutta lisätietoja kantto-
ri Sanna Leppäniemi p. 040 
7400 511 tai Anna-Maija Säl-
kiö p. 040 5157 601.

Muut menot
Raitin remmi to 14.10. klo 
13–15, Maikkulan kappeli. 
Kaikille avoin kahvihetki. 
naisten päivä la 16.10. klo 
11–16, Maikkulan kappeli. 
Katso ilmoitus.

oulujoen syysmyyjäiset la 
16.10. klo 11–13, Myllyojan 
seurakuntatalo. Katso ilmoi-
tus.
Puurosunnuntai su 17.10. 
klo 8.30–10, Karjasillan kirk-
ko. Tarjolla puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä ennen klo 10 
alkavaa jumalanpalvelusta. 
Aamiainen on maksuton. 
Matalan kynnyksen ilta ti 
19.10. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Luomisesta pu-
huu Pentti Hukkanen.
aikuisrippikoulu 31.10.–
9.12. Karjasillan kirkko. Kat-
so ilmoitus.

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

arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.10. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

e l äVä n 
M u S i i K i n  i l l at

P y h ä n  l u u K K a a n 

K a P P e l i S S a

 l a u a n t a i n a  1 6 .1 0 .  K l o  1 9 

j a z z -y h t y e  K u R u

V a P a a  P ä ä S y. 

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

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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

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

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

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

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

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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
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

14.-21.10.2010enot Oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Maija Mika-
ela Heiskanen, Ville Tapio 
Vihtori Pekkala, Oliver Yrjö 
György Vuojala.
Karjasilta: Sylvi Tellervo Han-
ni, Olavi Kalervo Kangasvieri, 
Helga Eini Aliisa Kauppi, So-
fia Elina Katariina Kivenmäki, 
Lauri Janiel Linna, Lumi Taika 
Matilda Pohjola, Wiljami Pek-
ka Antero Räihä, Niilo Juhani 
Savolainen, Rasmus Miro Ka-
simir Vehkaoja, Adelia Eleo-
noora Ylitalo.
tuira: Sara Lea Isabella Ala-
raappana, Oskari Matias Ei-
nari Hekkala, Eino Yrjö Olavi 
Hirvelä, Oliver Johannes Hy-
ry, Sofia Krista Jessica Kar-
jalainen, Erin Christel Klee-
mola, Jere Ville Niklas Oika-
rinen, Verner Sakari Ojala, 
Lauri Jaakko Eliel Okkonen, 
Riku Akseli Paksuniemi, Ju-
lia Emilia Petäjäjärvi, Vilma 
Alina Piippo, Kaarin Elisabet 
Puumala, Miko Samuel Rati-
lainen.
oulujoki: Noel Samu Tapio 
Hassila, Julius Johan Artturi 
Hyrkäs, Lukas Viljami Kivioja, 
Anniina Juliana Raitio, Jere-
mias Anttoni Urpilainen.

Vihityt
tuomiokirkko: Ilkka Tamás 
Matias Vuojala ja Jeata Jo-
hanna Juustinen.

Karjasilta: Kari Matti Johan-
nes Poutiainen ja Raija Pau-
liina Paaso, Mikko Heikki 
Suokas ja Paula Elina Rauti-
ainen.
tuira: Mikko Johannes Raa-
tikainen ja Marja Anja Sylvia 
Kukkonen, Pertti Olavi Nie-
misalo ja Katri Emilia Vehka-
koski.
oulujoki: Jukka Antero Suo-
kas ja Jonna Laura Marika 
Repo, Teemu Petteri Kivi-
oja ja Kirsi Maria Keippilä, 
Ville Miikka Tapani Luokka-
la ja Marika Kristiina Mylly-
kangas.

Kuolleet
tuomiokirkko: Heikki Kale-
vi Ignatius 83, Pasi Toivo Mi-
kael Lyytinen 26, Aune Sisko 
Meriläinen s. Soirio 88, Aino 
Tellervo Rytkönen s. Saasta-
moinen 88.
Karjasilta: Saimi Alise Kan-
niainen s. Märsell 102, Ju-
ha Pekka Kortelainen 43, 
Viljo Alfred Kumpulainen 
90, Kerttu Mirjam Lampe-
la s. Lehtola 90, Pentti Vilja-
mi Mikkola 77, Jukka Antero 
Taanila 53.
tuira: Sami Henrik Kallinen 
35, Lempi Maria Kärkkäinen 
s. Jäälinoja 95, Pirkko Tuu-
likki Nikkanen s. Niemi 77, 
Aino Martta Nivala s.Goman 
93, Jonne Veikko Olavi Pie-
tilä 21.

elämän polku
Myyjäiset 

Lauantaina 16.10. 
klo 11–13 Myllyojan 
seurakuntatalossa 

Alkuhartaus 
klo 11 

Ulla Mäkinen

Myytävänä 
lhernekeittoa, 

leivonnaisia, käsitöitä 
ja arpoja. 

Tuotto Oulujoen 
seurakunnan diakonia- 
ja lähetystyön sekä 
nuorten Missioklubin 
hyväksi.


haaste

Seurakuntalaisia 
haastetaan 

lahjoittamaan 
myyntituotteita 
– leivonnaisia, 

hilloja ja käsitöitä 
ynnä muuta  – 
kello 9 alkaen. 

Lahjoittajat voivat 
valita, minkä kohteen 

hyväksi tuotteet 
myydään.

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.

tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 puhelinnumerossa 
08 5314 616.

lähetyssoppi 
torstaisin 

klo 10–14 Keskustan 
seurakuntatalossa

Tarjolla tuoreita 
leivonnaisia, kotitekoisia 

hilloja ja mehuja, 
käsitöitä, arpoja yms. 

Kahvilassa emännöivät 
Oulun palvelualan 
opiston opiskelijat. 

14.10. klo 13 
Sopessa laulutuokio, 

laulattamassa 
Maija Tynkkynen. 

TaivasKlubi-illat
22.10. Vaatu Kalajoki 

5.11. J. Jyrä ja 6.11. CRB 
26.11. Gospel Covertajat  

10.12. reJoiCe (levynjulkkari)   
17.12. Joulun Festumit (eri esiintyjiä)

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.

Kahvila avoinna myös 15.10., 12.11. ja 19.11.

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö- kuulo ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9-16
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eurakunnissa tapahtuu: Hyvää musiikkia

Uusi Ääni 
Tasauskeräykselle
Oulunsalon kirkossa kuullaan keskiviikkona 
20. lokakuuta kello 19 konsertti, jonka kau-
kaisin esiintyjä on eteläafrikkalainen. Hän 
on Mokale Koapeng, säveltäjä ja kuoronjoh-
taja, joka vierailee Oulunsalossa Pekka Nyma-
nin kanssa. Miehet pitävät kurssin oulunsalo-
laiselle Uusi Ääni -lauluryhmälle ja muutamal-
le muusikolle.

Kurssin tulokset kuullaan konsertissa, jossa 
esiintyvät myös saksofonisti Tuomas Junttila, 
kitaristi Matias Kiiveri, basisti Kimmo Muraja 
sekä rumpali Pasi Hieta. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Tilaisuudessa kerä-
tään kolehti Tasauskeräyksen hyväksi.

Yhteislauluilta muuttaa 

musiikkia leiväksi

Leipää musiikista -sarja jatkuu perjantaina 15. 

lokakuuta yhteislauluillalla. Laulamaan pääsee 

Karjasillan kirkossa kello 19.

Toivevirsiä laulattamassa on kanttori Sirpa Il-

vesluoto.

Tilaisuudessa kerätään kolehti Kirkon Ulko-

maanavulle.

Leipää musiikista on Karjasillan seurakunnan 

konsertti- ja yhteislauluiltasarja, joka kestää elo-

kuulta marraskuulle. Karjasillan yhteislauluillan 

jälkeen tilaisuuksia on jäljellä neljä: kolme kon-

serttia ja yksi toivevirsi-ilta Pyhän Andreaan kir-

kossa Kaakkurissa.

Hoijakka konsertoi 
Naisten Pankille
Lauluyhtye Hoijakka pitää Ei minulta mitään 
puutu -konsertin Kempeleessä sunnuntaina 
17. lokakuuta kello 18. Konsertti on Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.

Konsertin ohjelma koostuu pääosin suo-
malaisesta hengellisestä musiikista. Laulu-
jen ja runojen avulla tulkitaan eri elämän-
tilanteissa olevien ihmisten tuntoja.

Hoijakka on naiskuoro Merikosken 
Laulusta koottu pienimuotoinen laulu-
yhtye. Ryhmä on laulanut yhdessä noin 
viisi vuotta.

Konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu on viisi euroa.

Yhtye lahjoittaa konsertin ohjelmatulot Naisten Pan-
kille. 

Kahden euron 

kappaleita
Vanhoja hengellisiä lauluja, lastenlauluja tai 

kansanlauluja voi toivoa laulettavaksi toive-

lauluillassa Haukiputaalla. Ilta järjestetään 

keskiviikkona 20. lokakuuta kello 18 Hauki-

putaan seurakuntakeskuksessa.

Toiveita täyttävät ja yhteislaulua säestävät 

kanttori Kaisa Seppänen ja lapsikuoro. Lisäk-

si lapsikuoro esittää muutaman laulun.

Jokainen toive maksaa kaksi euroa. Laulut 

valitaan ja maksetaan ennakkoon ovella. Toi-

veista kertyvä tuotto lahjoitetaan lyhentämät-

tömänä Tasauskeräykselle.

KOONNUT SATU LAPINLAMPI

Gospelkonsertti 
Tasauskeräyksen 
hyväksi
Gospelkonkari Jukka Leppilampi 
esiintyy yhdessä tuoreemman gospel-
taitajan Tommi Kaleniuksen kans-
sa keskiviikkona 20. lokakuuta Kem-
peleessä. Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa pidettävä konsertti alkaa 
kello 19.

Konsertin sisäänpääsymaksu on vii-
si euroa. Tuotto ohjataan Tasauskerä-
ykseen.

Vanhaa svengiä Naisten 
Pankin hyväksi
Sax it & Maria -orkesteri soittaa iloista ja energistä musiikkia 1920−1930-lukujen hengessä Cafe Saaras-sa Oulussa perjantaina 15. lokakuuta. 

Luvassa on Irving Berlinin klassikkoja, musikaa-lihelmiä sekä iloista saksalaista ja suomalaista ryt-mimusiikkia. Yhtyeessä soittavat saksofonistit Pert-tu Pannula, Antti Vasala, Aija Kotila, Petri Lehto-nen sekä rumpali Ville Nord. Laulusolistina on Ma-ria Ruottinen.
Konsertti on osa Asiakkaasta osakkaaksi -näytte-lyn avajaistilaisuutta, joka alkaa kello 19. Syksyn  aikana kahvilan asiakkaat keräävät rahaa hankkiakseen Naisten Pankin osakkeen, jonka hinta on 750 euroa. Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaa-navun hallinnoima rahasto, joka tukee kehitysmai-den naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa.

Kuvassa lauluyhtye Hoijakka

Muista hyvän tekemisen 
tavoista tietoa sivuilla 15–24.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
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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

tervetuloa! Rippikouluun il-
moittautuminen, korttien 
jako, tietoa rippikoulusta, 
Myös muualla leirinsä käyvät 
tulevat aloitustilaisuuteen.
Kuoro: Tule mukaan iloi-
seen ja reippaaseen aikuis-
ten kuoroon. Harjoittelem-
me keskiviikkoisin klo 18.30–
20 srk-talolla. 
Raamattupiiri: Ti 19.10. klo 
18.30 Helli Eeronkedolla, os. 
Jukolantie 2 A.
lasten kirkkopyhäkoulu kir-
kon sakastissa sunnuntaisin 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. 
Diakonia: Osallistumme tä-
näkin vuonna toivottuun 
Operaatio Joulun lapsi 2010  
-keräykseen, jonka kautta 
toimitamme apua ja jouluis-
ta iloa Romanian ja Moldo-
van köyhimmille lapsille. Ha-
luaisitko osallistua ja lahjoit-
taa jotain? Tarvitaan uusia 
pitkähihaisia lasten ja koulu-
laisten paitoja, pipoja, hans-
koja, sukkia, hammasharjo-
ja, tahnoja, värikyniä, kou-
lutarvikkeita, vihkoja jne. 
Voit tuoda lahjasi Marjol-
le tai kirkkoherranvirastoon 
lokakuun aikana. Marjolta 
saat myös lahjalaatikoita ja 
ohjeita, jos haluat itse koo-
ta oman lahjasi! Marjo p. 045 
6381973.
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet to 14.10. klo 15.30 
Naskun laavulla pappilassa! 
Jos olet 10–12-vuotias parti-
osta kiinnostunut poika, tu-

Kirkkokuoro to 14.10. klo 
18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 15.10. klo 10–11.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.10. klo 14.30 kirkossa, 
Juha Paananen.
Raamattu- ja rukousilta ti 
19.10. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Päiväpiiri ke 20.10. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 21.10. klo 10.
ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kuukausitapaaminen ke 
20.10. klo 14 srk-salissa.

le mukaan. Lisätietoa Mau-
kalta p. 045 236 9094. 
Rauhanyhdistys: Pe 15.10. 
klo 19 raamattuluokat kir-
kossa ja nuortenilta P & A 
Aspegreenilla. Su 17.10. 
klo 12 pyhäkoulu I Hekka-
la II Heinänen III Nikola ja 
klo 16 seurat Lumilyhdyssä. 
Päiväkerho ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 20.10. klo 19 ompeluseu-
rat Räihällä.
Kastettu: Luukas Frans Elme-
ri Nikola, Väinö Aaro Matias 
Eskola, Seppo Sakari Tölli ja 
Hermanni Sakari Risto.
aviokuulutus: Timo Ilma-
ri Kallio ja Liisa Annikki Ter-
vonen.

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 A to 
14.10. klo 14.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
ystävyyden talo: pe 15.10. 
klo 10 srk-talolla. 
Rippikoulu: Ma 18.10. klo 
18 srk-talolla. Uudet rippi-
koululaiset vanhempineen 

Rukouslaulumessu 

sunnuntaina 17.10. klo 18 
kirkossa

Tule mukaan laulamaan, hiljentymään, 
rukoilemaan ja Herran pyhää ehtoollista 
viettämään. Teetarjoilu messun jälkeen 

srk-salissa. Messun toimittaa Arpád Kovács 
ja kuoro avustaa messun lauluissa.

eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. 
Rukouspiiri to 14.10. ja to 
21.10. klo 18 Puttaan Tuvas-
sa.
Vauvakirkko su 17.10. klo 17 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Seurakuntakerho ma 18.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 20.10. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 21.10. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Kerhoissa mukana 
Marja-Leena Pirkola Mar-
toista. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantai-
sin klo 9–11 p. 08 5472 636.
Runoilta ma 18.10. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Tämän ru-
non haluaisin kuulla. Tuo 
oma tai toisen runo lausut-
tavaksi tai vai kuulemaan ru-
noja.
lähetyspiiri ti 19.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa.

Porinapiiri mielenterveys-
kuntoutujille ke 20.10. klo 
13–14  Puttaan Tuvassa. Seu-
raava kerta ke 17.11. Tiedus-
telut Heli Puuperä p. 040 
5898 362.
Raamattupiiri ke 20.10. klo 
18 Puttaan Tuvassa Joh.5.
Päihdetyön retki Runtelin 
laavulle to 21.10. Lähtö klo 
10 srk-keskukselta.
juttukahvila kaikenikäisil-
le to 21.10. klo 13 Martin-
niemen srk-kodissa. Kulje-
tuspyynnöt diakoniatoimis-
toon perjantaisin klo 9–11 p. 
08 5472 636.
Miesten uinti- ja saunailta 
to 21.10. klo 19–21 Vesi-Jatu-
lin tilaussaunassa. Kokoon-
numme aulaan klo 18.55. Il-
tamme päättyy Raamatun 
sanan ääressä. Tieduste-
lut Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
iin rovastikunnan diakonia-

päivä Pudasjärvellä 24.10. 
alkaen klo 10 messulla srk-
keskuksessa, jonka jälkeen 
ruokailu sekä luento ja kes-
kustelua päivän teemasta 
Yksinäisyys ja yhteisöllisyys. 
Ilm. pe 15.10. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 08 5472 636 tai diakonia-
työntekijöille.
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30 Kellon srk-kodilla 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodilla perjan-
taisina klo 9.30–11 ja Vakku-
rilassa kirkonkylällä perjan-
taisin klo 10–11.30.  
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa. Alakou-
luikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho. Askartelua, leik-
kiä, Raamattuun ja lähetys-
työhön tutustumista.
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–

15 osoitteessa Kirkkotie 10 C. 
Tule kahvittelemaan, seurus-
telemaan, tekemään käsitöi-
tä. Voit lukea ja lainata leh-
tiä ja kirjoja. Tuvan käveli-
jät torstaisin klo 12, tule mu-
kaan lenkkeilemään.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: Madekos-
ken ry:n myyjäiset la 16.10. 
klo 12 Putaan ry:llä. Pyhä-
koulut su 17.10. klo 12 Veh-
kaperällä, Kiviojalla, Lohel-
la ja Myllymäellä. Seurat su 
17.10. klo 17 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 20.10. klo 18.30 Anna-
Kaisa ja Hannes Kortesalmel-
la. Kello: Raamattuluokka 
(pienet) pe 15.10. klo 17.30 
Huhtalalla. Ompeluseurat 
pe 15.10. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulu su 17.10. klo 12 Sii-
ralla ja Kurtilla. Päiväker-
ho ma 18.10. klo 17.30 ry:llä. 
Rippikouluun menevien ko-
dinilta to 21.10. klo 18.30 
ry:llä. jokikylä: Yhteispyhä-
koulu su 17.10. klo 12 ry:llä. 
Ruokamyynti, leiriseurat su 
17.10 klo 16 ry:llä. Päiväker-
hot tiistaisin ja keskiviikkoi-
sin klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Alisa Lyydia Kuja-
la, Anni Aino Ilona Kamutta.
avioliittoon kuulutet-
tu: Marko Juhani Virkkula 
ja Terhi Suvi-Tuuli Runsala. 
Marko Tapani Kinnunen ja 
Piia Sisko Marjukka Moisa.
Kuollut: Tuure Erik Vähärau-
tio 83.

toivelauluilta 
keskiviikkona 20.10. klo 18 srk-keskuksessa 
Tasauksen ja Kirkon vastuuviikon merkeissä. 

Lauluillassa voi toivoa laulettavan itselleen mieluisia 
vanhoja hengellisiä lauluja, lastenlauluja tai 
kansanlauluja kahden euron hinnalla. Laulut valitaan ja 
maksetaan ennakkoon ovella. 

Tuotto käytetään lyhentämättömänä Tasauskeräykseen. 
Kanttori Kaisa Seppänen ja lapsikuoro säestävät ja 
lapsikuoro esittää muutaman laulun. 

Kirkon vastuuviikko tasauskeräys

sunnuntaina 17.10. vietetään Haukiputaalla kirkon 
vastuuviikon ja Tasauksen pyhää jumalanpalveluk-
sen jälkeen seurakuntakeskuksessa. 

Aluksi on makkarakeittoa aikuisille viidellä eurolla, 
3–12-vuotiaille 2,50 eurolla ja nuorimmat saavat syö-
dä ilmaiseksi.

Diakonissa Helena Seppänen esittelee Kirkon vastuu-
viikon teemaa Pyri sopuun, rakenna rauhaa selviyty-
mistarinoiden ja valokuvanäyttelyn keinoin.

Huutokaupassa on muutama esine. Afrikkalaisen 
huutokaupan idea on se, että jokainen huuto mak-
saa, mutta tuotto menee hyvään tarkoitukseen Ta-
sauskeräyksen kautta Senegalin ja Mauritanian aa-
vikoitumisen estämiseen. Meklarina toimii nuoriso-
työnohjaaja Ulla Nyyssönen.

Pau la  L aa ja la h t i

A a r o Ku k ko h ov i
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aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten piiri to 14.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Ry:n seurat to 14.10. klo 19 
kirkossa.
työikäisten miesten piiri la 
16.10. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Rovastikunnallinen hiljat-
tain läheisensä menettä-
neiden päivä la 16.10. klo 10 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 17.10. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 

Gospelia ja ajatuksia elämäs-
tä. Lapsille pyhäkoulu. Ilta-
teetä nyyttikestiperiaatteel-
la. Illassa vieraana Outi ja Ve-
sa Äärelä. Ehtoollinen.
lähetysilta ma 18.10. klo 18 
kirkonkylän seurakuntatalol-
la. Riittääkö ruoka? Pysäh-
tyykö Sahara? Tasaus-mat-
kan terveisiä Senegalista tuo 
Maarit Salmikangas. 
Perhekerhot: ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen. Ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa. Ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Päivä- ja perhekerhoja ei 
ole pe 15.10. ja ke 20.10.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 20.10. Seurakun-
tapiiri to 21.10. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa, mu-
kana lähetyssihteeri Minna 
Sorvala.
Kirkkokuoro ke 20.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 21.10. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 21.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
torstaisin klo 15.30–16.30 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa ja perjantaisin klo 15–16 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Maanantaisin kokkikerho 

1.–3.-luokkalaisille klo 17–
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. tiistaisin peli-
kerho 1.–6.-luokkalaisille klo 
16–17 nuorisoseurantalol-
la ja tanssikerho 1.–3.-luok-
kalaisille klo 17–18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Keskiviikkoisin kokkikerho 
4.–6.-luokkalaisille klo 17–19 
Vanhassa pappilassa ja kok-
kikerho 4.–6.-luokkalaisille 
klo 18–19.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa sekä liikun-
ta- ja pelikerho 1.–6.-luokka-
laisille klo 17–18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pie-
noismallikerho 4.–6.-luokka-
laisille klo 17–18 Keskustan 
srk-talon päiväkerhotilassa.
torstaisin askartelukerho 
1.–6.-luokkalaisille klo 17–
18 Keskustan srk-talon päi-
väkerhotilassa ja askarte-
lukerho 1.–4.-luokkalaisil-

Cross Stitch pe 15.10. klo 18 
alkaen Vanamossa, Kaup-
pakaari 1, Tupos. Rukousta 
ja ylistystä, Raamattuun sy-
ventymistä, rukouspalvelua, 
yhdessäoloa. Teetarjoilua ja 
nyyttärit.
Koko perheen musiikkipy-
häkoulu su 17.10. klo 13 Va-
namo-salissa. Mukana las-
tenmusiikkiyhtye Varpuset. 
niittypirtin kerho ma 18.10. 
klo 12.30 vanhusten palve-
lukodissa. Mukana diakonis-
sa Sinikka ja avustaja Pirkko. 
Kahvitarjoilu.
omaishoitajien ryhmä ti 
19.10. klo 9.30–11 seurakun-
tatalolla (muutos aikaisem-
paan tietoon). Mukana Si-
nikka Ilmonen.
Mielenterveyskuntoutuji-
en päiväkahvit ti 19.10. klo 
12 pappilan pihapiirin vintil-
lä. Mukana diakonissa Sinik-
ka Ilmonen ja psykologi Ant-
ti Korhonen.
tupoksen olohuoneen ja 
seurakuntakerhon yhtei-
nen iltapäivä ke 20.10. Tu-
poksen Vanamossa alkaen 
ruokailulla klo 12. Ruokai-
lu 5 euroa aikuisilta, lapsil-
ta 2 euroa. Ohjelmassa mm. 
kuvia ja kertomuksia Bang-
ladesista, kahvittelua ym. Il-
moittautumiset 15.10. men-
nessä Sinikka p. 044 7521 
226. Auto lähtee taksiase-
malta klo 11.40.
hartaus to 21.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Vapaaehtoistyön tukihenki-

löilta to 21.10. klo 18 diako-
nia/nuorisotoimisto. Aihee-
na rukoushelmet.
Kuorot: Tähdet to 14.10. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 20.10. klo 18 srk-talolla.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
14.10. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa. Nuortenilta la 16.10. 
klo 18–20 Vanamon Olkka-
rissa jatkuen yökahvilana klo 
23 saakka.
nuorten palveluryhmä vie-
railee ke 20.10. Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Kokoon-
tuminen diakoniatoimistoon 
klo 15.15.
Retki oulugospeliin pe 5.11. 
Esiintymässä Pro Fide ja Nol-
la. Konsertin jälkeen gospel-
messu tuomiokirkossa. Ret-
ken hinta muilta kuin isos-
koulutettavilta tai rippikou-
lulaisilta on 10 euroa, sis. 
matkat ja lipun. Ilmoittautu-
miset 19.10. mennessä Katril-
le, p. 044 7521 236.
Rippikoulu: Rippikoulusun-
nuntai 17.10. klo 9.45–12 kir-
kossa talviryhmille ja puolet 
muualla rippikoulunsa käy-
ville.
Perhekerhot: Ti 19.10. klo 
9.30–11 Kotikololla. Yhdes-
säoloa. Ke 20.10. klo 9.30–
11 Vanamossa. Yhdessäoloa.
lähetystyö: Aikuisten lähe-
tysvintti ma 18.10. klo 12–14 
Lähetysvintillä.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 15.10. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (5–6) la 16.10. klo 18.30 

ry:llä. Pyhäkoulut su 17.10. 
klo 11.30 ja seurat klo 14 
Niittypirtin palvelutalol-
la ja Limingan kirkossa sekä 
klo 17 seurat ry:llä. Varttu-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
Virasto on suljettuna 
ke 20.10. 

neidenkerho ti 19.10. klo 12 
ry:llä ja sisarilta klo 19 ry:llä.
Kastettu: Mila Anni Evena 
Räihä, Lidia Enni Auroora 
Sippala.

ystäväpalveluilta 

tiistaina 19.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa

Ajankohtaista tietoa 
muistista, alueohjaaja 

Virva Ryynänen, 
Muistiliitto ry. 

Tervetuloa kaikki 
asiasta kiinnostuneet! 

Järj. SPR:n Kempeleen 
osasto ja Kempeleen 

seurakunnan 
diakoniatyö.

Perheleiri 

6.–7.11. Luurinmutkassa

Lähtö la klo 9.30 ja pa-
luu su klo 16 mennessä.
Yhteistä mukavaa ohjel-

maa. Hinta 15 € / hlö.

Ilmoittautumiset 21.10. 
mennessä Saija Kiveläl-
le p. 040 779 0375. Mu-
kaan mahtuu yhdeksän 
perhettä ilmoittautu-

misjärjestyksessä.

Gospelkonsertti 
keskiviikkona 20.10. klo 19 

Kokkokankaan srk-keskuksessa 

Esiintymässä Jukka Leppilampi & Tommi Kalenius.
Kaksi A-luokan gospelmiestä ovat yhdistäneet voimansa. 

Konsertin sisäänpääsymaksu 5 euroa menee Tasaus-
keräykseen ruokaturvan parantamiseksi Afrikan maissa.

äitiverkkoryhmä 
torstaina 21.10. klo 13–15 

Tupoksen Vanamossa 

Avoin ryhmä pienten lasten äideille.
Aiheena Kukoistuksen käsikirja - Voimavarani.

Mukana tk psykologi Laila Vainio ja diakonissa 
Nita Nahkala. Tarjoilu ja lastenhoito järjestetty. 

Ilmoittautumiset Nitalle p. 044 7521 240.

le klo 17–18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa sekä draa-
makerho 1.–7.-luokkalaisille 
klo 16.30–18 Vanhassa pap-
pilassa. Perjantaisin gospel-
kerho 4.–6.-luokkalaisille klo 
17.30–18.30 Vanhassa pappi-
lassa.
askeleet perjantaisin klo 
18–19 Kirkonkylän seurakun-
takodilla. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Kurikkatie 3.
aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Kirpputori ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten syysleiri 
1.–4.-luokkalaisille 25.–27.10. 
Luurinmutkassa. Leiri järjes-
tetään yhteistyössä kunnan 
nuorisotyön kanssa. Ilmoit-
tautuminen 17.10. mennessä 

p. 5614 500. Tiedustelut vs. 
nuorisotyönohjaaja Hugo 
Lehkoselta p. 040 7790 372. 
nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kirkkoseurat to 14.10. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Raamattu-
luokat pe 15.10. klo 18 pie-
nemmät: Pulkkinen J, Ee-
ronpolku 5. Isommat: Tah-
kola J, Eeronpolku 2, iltaky-

lä. Pyhäkoulut: su 17.10. klo 
12  Paituri: Hintsala O, Hie-
taniementie. Seurat su 17.10. 
klo 16 ry:llä. Pyhäkoulut su 
17.10. klo 12 Keskusta-Ol-
lila: Tolonen, Teppolantie 
212. Santamäki:Ojala, Pelto-
miehentie 40. Kokkokangas: 
Alakärppä, Sadepisara 1.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.10. klo 19 
Sinikka ja Hannu Tuomelalla, 
Alakorpi 4. Seurat su 17.10. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aamu Eedit Asteri 
Hiltula, Elmo Hermanni.

Retki Maata näkyvissä
-festareille turkuun 

19.–21.11. 

Retken hinta 60 euroa, sis. matkat, 
majoituksen, liput ja ruokailut. 

Valitettavasti emme voi ottaa mukaan 
muiden seurakuntien nuoria. 

Ilmoittautumiset 19.10. mennessä Katrille, 
p. 044 7521 236.

w w w.sxc . hu /  Cy n t h ia  Tu r e k

M
ikko H

arm
a

lauluyhtye hoijakan 
konsertti 

”ei mitään multa puutu” 

su 17.10. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa.

Käsiohjelman hinta 5 euroa. 
Tulot Naisten pankin 

hyväksi.
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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 

omaishoitajien ryhmä to 
14.10. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Virsilaulut pe 15.10. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java.
lähetysilta su 17.10. klo 18 
seurakuntatalossa, vieraana 
Pirjo Lehtiniemi.
hartaus ma 18.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
laitasaaren kerho ti 19.10. 
klo 12 rukoushuoneella. Lii-
kunnan iloa, Leena Leskelä.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 19.10. klo 12 Aune Kiviran-
nalla, Huvilatie 40, Liisa Sep-
pänen, Jenni Rahko.
hartaus ja ehtoollinen ti 
19.10. klo 14 tk-sairaalan B-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.
iltahartaus ti 19.10. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 20.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkala.
hartaus ke 20.10. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 20.10. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 

Savolainen.
hartaus to 21.10. klo 14 Vi-
re kodissa, Pekka Kyllönen.
Sinä olet helmi – ilta naisil-
le to 21.10. klo 18 seurakun-
tatalossa, Anja Hämäläinen, 
Leena Leskelä, Liisa Seppä-
nen. Ilmoittautuminen vii-
meistään 14.10  kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
Kuorot: päiväkuoro ke 20.10. 
klo 10.30, lapsikuoro klo 17 
ja kirkkokuoro klo 18.30 seu-
rakuntatalossa.
lähetys: v. 2011 lähetyska-
lentereita myytävänä, 8 € / 
kpl. Tiedustelut lähetyssih-
teeri Anja Hämäläinen p. 
040 562 9131.
Perhekerhot: Tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
nuoret: Päivystys nuori-
sotoimistolla pe 15.10. klo 
15–17. Yökahvila Valopilik-
ku la 16.10. klo 19–24 Nuok-
karilla. Raamattupiiri nuo-
rille ja rippikoululaisille su 
17.10. klo 12–13 seurakunta-
talon alakerrassa. Isoskoulu-
tus ke 20.10. klo 18 srk-talos-
sa. Koulupastoripäivystys to 
21.10. klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Maata näkyvis-
sä -festarit 19.–21.11. Turus-
sa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 16.10. mennessä Rai-
nerille. Nuorisotyönohjaajat 
Rainer Väänänen p. 040 585 
1057 ja Tuula Väänänen p. 

040 524 6534. 
Rippikoulut: Päiväkoulun 
teemallinen nuortenilta pe 
15.10. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa ja oppitunnit la 
16.10. klo 10–14 Koortilassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerho ti 19.10. 
klo 12. Liikunnan iloa, Lee-
na Leskelä.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Miesten toimintailta pe 
15.10. klo 18.30 ry:llä. Vir-
sitieto ja -lauluilta la 16.10 
klo 19 kirkossa. Pyhäkoulu 
su 17.10 klo 12: kirkonkylä V. 
Pirnes, Anttila H. ja S. Här-
könen, Korivaara Sivula, Pälli 
Löppönen, Suokylä A. Vesa-
la. Radioseurat su 17.10. klo 
17 ry:llä (Radio Pooki). Päivä-
kerhot ma 18.10. klo 17.30 ja 
18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Aikuisten ilta pe 15.10. 
klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut su 
17.10. klo 12: Hyrkki Luok-
kanen, Päivärinteentie 623, 
Laitasaari Kälkäjä, Kärnän-
kuja 10, Huovila Launonen, 
Ylämetsäntie 7. Seurat su 
17.10. klo 17 ry:llä. Päiväker-
ho ti 19.10. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Kristian Juhani 
Viertorinne, Werne Einari 
Toppinen, Nikke Akseli Kor-
kiasaari.
Kuollut: Maria Liisa Tiainen 
s. Ervasti 86, Aila Marjatta 
Salonen s. Lundén 72, Helvi 
Korva s. Laukkanen 95. 

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

ke 14–17
pe 10–13

läheisensä menettäneiden 
päivä la 16.10. klo 10–14 
Kempeleen Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kis-
saojantie 12.
Pyhäkoulu su 17.10. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. 
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11 Repussa.  
Perhekerho keskiviikkoisin 

Tuomas Lääkkö, seurat klo 
16 Mikko Kälkäjä, Erkki Ala-
saarela. Seurat to 21.10. klo 
14 Salonkartanossa, Jorma 
Vuorma. Sisarpiiri to 21.10. 
klo 18 ry:llä. Seurat la 23.10. 
klo 11.30 Teppolassa, Erk-
ki Alasaarela. Nuortenilta la 
23.10. klo 18 ” Raamatun ih-
miskuva”, Alpo Pikkarainen.
Kastetut: Viktoria Henrietta 
Tihinen, Olga Maria Määttä.

klo 9–10.30 Salonpäässä.
hartaus ke 20.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
ei lähetysiltaa ke 20.10. 
Osallistumme Tasaus-kon-
serttiin kirkossa klo 19.
Seurakuntakerho to 21.10. 
klo 11 seurakuntatalolla, Päi-
vi Pulkkinen.
aikuisten kuoro keskiviik-
koisin klo 18 seurakuntata-
lolla.
herännäisseurat su 24.10. 
klo 18.30  Antto ja Suvi Jout-
siniemellä, Vinssikuja 1, Ou-
lunsalo.
Salonpään ry: Seurat 17.10. 
klo 16 ry:llä, Tapani Kirsilä, 
Lauri Karhumaa. SRK:n jul-
kaisuilta 31.10. klo 16 ry:llä, 
iltahartaus Erkki Vähäsöy-
rinki. 
Kirkonkylän ry:  Su 17.10. klo 
12 raamattuluokka I, ry raa-
mattuluokka II; Kylänpuo-
li ja Keskikylä; ry. Karhuoja: 

19

tilkkutäkki-
laulujen 

ilta 

su 24.10. klo 18.30  
Aniaksella, 

Kerppukuja 1. 

Tervetuloa!

Maanantai

liikuntakerho 0–4.-lk. tytöt Lukion sali klo 17–18  Jonna

toimintakerho 1.–3.-lk. Seurakuntatalo klo 17–18 Aino ja Timo

Kokkokerho 4.–6.-lk. Nuokkari klo 18–19 Veera ja Anna

tiiStai
tyttökerho 4.–6.-lk. Seurakuntatalo klo 18–19 Suvi ja Karo

askartelukerho 0.–1.-lk. Päivärinteen seurakuntasali klo 17–18 Essi ja Eve

liikuntakerho 4.–6.-lk. Huovilan koulu klo 16–17 Ada ja Silja

toimintakerho 4.–6.-lk Korivaaran koulu klo 17–18 Ellu ja Pauliina

KeSKiViiKKo

Piirustus- ja askartelukerho 0.–2.-lk. Seurakuntatalo klo 16–17 

Annabella ja Sini

toimintakerho 3.–4.-lk. Seurakuntatalo klo 17–18 Annabella ja Sini

toimintakerho 1.–3.-lk. Korivaaran koulu klo 17–18 Sarianna ja 

Adalmiina
toimintakerho 0.–2.-lk. Kylmälänkylän kappeli klo 13–15 Tuula 

toimintakerho 1.–3.-lk. Huovilan koulu klo 17–18 Henna ja Johanna

liikuntakerho 0.–4.-lk. Hyrkin koulun sali klo 16.30–17.30 Essi ja Eve

toRStai
liikuntakerho 4.–6.-lk. Korivaaran koulu klo 17-18.30 Kirsi ja Moona

askartelukerho 0.–4.-lk. Seurakuntatalo klo 17–18 Jonna

toimintakerho 2.–3.-lk. Päivärinteen seurakuntasali klo 17–18 Meeri ja 

Emmi-Reetta

 
Kerhot ovat maksuttomia lukuunottamatta kokkikerhoja, joissa 

tarvikemaksu 10 € / kausi. Ilmoittautuminen kerhopaikalla.

Lisätietoja kerhotoiminnasta:

Muhoksen seurakunta Tuula Väänänen 040 524 6534, 

tuula.m.vaananen@evl.fi

Muhoksen kunta Heikki Väkeväinen 044 4970404, 

heikki.vakevainen@muhos.fi

lähetysilta

sunnuntaina 17.10. klo 18 
seurakuntatalossa

Nimikkolähetti 
Pirjo Lehtiniemi.

Tervetuloa!

SeuRaKunnan ja Kunnan KeRhotoiMinta

 

Elsi Salo
vaara
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

lähetystyö kiittää 
ostajia, lahjoittajia 

ja vapaaehtoisia 
myyjäisten ja 
arpajaisten 

toteutuksesta. Tuotto 
176,60 € Pulkkilassa, 
102,20 € Kestilässä ja 
102,60 € Rantsilassa.

isoskoulutus la 16.10. 
klo 10–16 Kestilän 

kerhokodilla. 

Kirkkovaltuusto 
to 21.10. klo 18 

Kestilän srk-kodissa.

KeStilä
Seurakuntakerho pe 15.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
ehtoollishartaus pe 15.10. 
klo 13 Pihlajistossa.
ompeluseurat pe 15.10. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 17.10. klo 13 ry:llä, 
Aatos Mehtälä.
ystävänkammari ke 20.10. 
klo 10 kerhokodissa. 
tutuksi Raamatun henkilöi-
den kanssa aikuisten kes-
kustelupiiri alkaa ke 20.10. 
klo 18 pappilassa. Aiheena 
rohkea Ruut. 
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
11, varkkarikerho ti klo 15, 
perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.
Kuollut: Arvo Iisakki Piip-

po 92, Eeva Aune Keränen e. 
Mattila 80.

PiiPPola
Kirkkokahvit ja rippikou-
luinfo su 17.10. messun klo 
13 jälkeen srk-kodissa. Tilai-
suuteen osallistuvat kaik-
ki vuoden 2011 piipposet ja 
pulkkiset rippikoululaiset. 
Myös muualle rippikoululei-
reille menijät.   
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.10. klo 15 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 19.10. 
klo 12 Väinölässä.
Siioninvirsiseurat ti 19.10. 
klo 18.30 Väinölässä.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Kastettu: Nikke Akseli Kor-
kiasaari.

PulKKila
Myyjäiset pe 15.10. klo 19 
ry:llä. 
Kirkkokahvit ja rippikou-
luinfo su 17.10. Piippolassa. 
Messu klo 13 Piippolan kir-
kossa. Infotilaisuus srk-ko-
dissa. Tilaisuuteen osallistu-
vat kaikki vuoden 2011 pulk-
kiset ja piipposet rippikou-
lulaiset. Myös muualle rippi-
koululeireille menijät.   
Pyhäkoulu su 17.10. klo 11 ja 
seurat klo 19 ry:llä.
ehtoollishartaus su 17.10. 
klo 14.30 Pulkkilan vuode-
osastolla. 
ystävyysseura ti 19.10. klo 

13 vanhustentalolla. 
Seurakuntakerho ke 20.10. 
klo 12 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 20.10. klo 
13.30 srk-talossa.
hartaus pe 22.10. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 22.10. 
klo 19 ry:llä. 
Kerhot: Perhekerho ma 
18.10. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 

Pyhäntä
tavastkengän diakoniaky-
lätoimikunnan kokoontu-
minen to 14.10. klo 11 Leena 
ja Matti Kemppaisella. 
Myyjäiset pe 15.10. klo 
18.30 ry:llä. 
Mll:n perhekahvilan kirp-
pis la 16.10. klo 9–12 srk-ta-
lossa. 
nuorten keskusteluilta la 
16.10. klo 19 ry:llä. 
nuorisotyönohjaaja Sirkku 
Palolan virkaansiunaami-
nen su 17.10. Messu klo 10 
kirkossa. Juhla ja rippikou-
lun infotilaisuus srk-talos-
sa. Tilaisuuteen osallistuvat 
kaikki vuoden 2011 rippikou-
lulaiset. Myös muualle rippi-
koululeireille menijät. Ruo-
kailu nuorisotyön hyväksi.   
hartaus su 17.10. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 17.10. klo 16 ry:llä, 
Seppo Jokelainen ja Markku 
Launonen. 
Virsihetki to 21.10. klo 10 

Nestorissa.
Ruskapiiri pe 22.10. klo 10 
Tavastkengän koululla.
lauluseurat pe 22.10. klo 
18.30 Auli ja Markku Mus-
tosella. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.  
Kerhot: Päiväkerho pe klo 
10 seurakuntatalon kerhoti-
lassa ja ke klo 13 Tavastken-
gän koululla. Puuhakerho to 
klo 12.15 alakoululla. Varkka-
rikerho to klo 14.30 kerhoti-
lassa. Perhekerho ti 12.10. 
klo 10 kerhotilassa. 

RantSila
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. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 020 7109 860. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
17.10. klo 18 kirkossa. Laulu-
ryhmä Versot, johtaa Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen, vieraa-
na Rauno Helppi. Esirukous-
palvelu.
Seurat su 17.10. klo 18.30 
ry:llä.
eläkeliitto ti 19.10. klo 11 
srk-talossa.
hartaus ke 20.10. klo 14.30 

hartaus pe 15.10. klo 13.30 
Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 19.10. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
nuttujen neulomisesta kiin-
nostuneet! Vielä ehtii mu-
kaan projektiin, jossa neu-
lotaan nuttuja afrikkalaisille 
vauvoille. Seuraava kokoon-
tuminen to 21.10. klo 17–
19 srk-talon takkahuonees-
sa. Ohjaajina ja kannustaji-
na toimivat Jaana Supperi ja 
Seija Tolonen.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuorot: Lapsikuoron harjoi-
tus torstaisin klo 16 Temmek-
sen srk-talolla. Kirkkokuoron 
harjoitus keskiviikkoisin klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 
15.10. klo 18–20 Tyrnävän 

srk-talolla.
temmes: Siioninvirsiseurat 
to 14.10. klo 18 Aino Junt-
tilalla, Puolukkatie 5. Jouko 
Lauriala, Matti Nuorala. Har-
taus pe 15.10. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla. Siivoustalkoot 
ke 20.10. klo 10 Temmeksen 

vuodeosastolla.
Säestyskerho to 21.10. klo 
19 Savalojan ry:llä. Haluat-
ko oppia säestämään virren 
veisuuta? Tule laulamaan ja 
soittamaan harmoonilla!
ompeluseurat pe 22.10. klo 
19 ry:llä.
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 

hautausmaalla. Ruokailu. 
Hartaus to 21.10. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 16.10. klo 12 
ry:llä, ruokailu klo 11. Leiri-
seurat su 17.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.10. klo 19 

Sinikka ja Hannu Tuomelal-
la, Ala-korpi 4. Su 17.10. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastettu: Johan Alvar An-
tonius Hannila, Klaus Ante-
ro Saari.
Kuollut: Uuno Iikka Korka-
la 88.

13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koululla 
ja ke klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Kastettu: Emilia Heleena Äi-
jälä. 
avioliittoon vihitty: Arto 
Marko Tapani Uhre ja Erja-
Riikka Marika Hyttilä.

Sukkamyyjäiset 
lähetyksen 

hyväksi 

perjantaina 22.10. 
klo 10–12 

Tyrnävän S-Marketissa

Varhaisnuorten tapahtumia
toimintatuokiot (7–13-v.) 25.–26.10. klo 10–13 Tyrnävän srk-
talolla. Omat eväät mukaan. Mukaan sopii 25 lasta / pv. 

Retki tietomaahan (7–13-v.) ke 27.10. Lähtö klo 9.15 srk-talolta 
ja paluu noin klo 14.15. Retken hinta 5 euroa lapsi. Retkelle 
sopii 50.

Ilmoittautumiset toimintatuokioon ja retkelle ti 20.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 08 5640 600. 

Kutsumme teidät
kirkkoherran 
virkaanasettamiseen

sunnuntaina 17. lokakuuta klo 10 
Tyrnävän kirkkoon.

Piispanmessun jälkeen ruokailu 
ja tervehdysten vastaanotto 
seurakuntatalolla, sekä juhla kirkossa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Tyrnävän seurakunta

Markku Rahko              Timo Liikanen
kirkkovaltuuston pj.     kirkkoherra

Elsi Salo
vaara
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Sunnuntaina pidettävän 
hyväntekeväisyyskonsertin   
tulot lähetetään 
intialaiselle kristitylle 
pariskunnalle, joka 
kasvattaa kodissaan 
yli kahtakymmentä 
orpolasta.

Abraham ja Visaya Chi-
laka kasvoivat orpoina 
Machilipatnamissa, Itä-
Intiassa. He saivat kas-

vatuksen suomalaisen lähetys-
työntekijän  Aune 
Hynyn lastenko-
dissa ja koulutuk-
sen Aino Tauriai-
sen – innokkaan 
oululaisen lähetys-
ystävän taloudel-
lisen tuen ansios-
ta. Kun he kasvoi-
vat aikuisiksi ja perustivat oman 
perheen, he halusivat jakaa koke-
maansa hyvää eteenpäin.

Abrahamilla ja Vijayalla on 

Konsertti 
Intian orvoille

kaksi omaa lasta. Lisäksi he adop-
toivat pienen orpolapsen. Näin he 
ajattelivat jatkaa Aunen ja Ainon 
perintöä. Seitsemän vuotta sitten 
läheisessä kalastajakylässä tapah-
tui kuitenkin onnettomuus, joka 
muutti heidän elämänsä tyystin. 

Kalastajakylän naiset olivat 
töissä sokeripelloilla. Niille pääs-
täkseen heidän piti ylittää jo-
ki. Eräänä päivänä vene kaatui ja 
suurin osa kylän naisista hukkui. 
Kymmeniä lapsia jäi orvoiksi tai 
puoliorvoiksi. Intiassa lasten hoi-
taminen on naisten tehtävä, joten 
monet yksin jääneet isät eivät ky-

enneet huolehti-
maan lapsistaan.

Chilakan per-
he koki tehtäväk-
seen auttaa lapsia. 
He ottivat huo-
lehdittavakseen 
toistakymmentä 
poikaa ja majoit-

tivat nämä omaan kotiinsa. Myö-
hemmin perheeseen on otettu vie-
lä muutamia orpoja tyttöjä ja poi-
kia lisää. Vaikka lapsia on paljon, 

Abraham ja Vijaya haluavat kas-
vattaa heitä kuin omia lapsiaan. 
He tarjoavat kaikille 24 lapselle 
huolenpidon: kodin, ruuan, vaat-
teet ja koulutuksen

Tukea 
Suomesta
Suomen päässä Aino Tauriai-
sen perintöä jatkaa hänen sisa-
rentyttärensä, Kaisu Merenhei-
mo. Kun Aino Tauriainen kuoli 
vuonna 1985, Kaisu jatkoi yhtey-
denpitoa Abrahamiin. Hän myös 
organisoi tukiryhmän toimintaa. 

Abraham toimii Intiassa kol-
men köyhän helluntaiseurakun-
nan pastorina, joten hänen tu-
lonsa ovat pienet ja epäsäännöl-
liset. Visaya on liikunnanopetta-
ja. Heidän yhteisillä tuloillaan ei 
kateta edes lapsikatraan ruokai-
lua kokonaan. Siksi Suomesta tu-
leva tuki on heille suunnattoman 
tärkeää. 

– Meitä on parinkymmenen 
ihmisen joukko, jotka lahjoitta-
vat rahaa Chilakan perheen tu-
kemiseen, Kaisu kertoo. 

Lahjoitukset menevät suoraan 
Abrahamille. Ainoastaan rahan 
siirtäminen Suomesta Intiaan 
maksaa hieman. Muita sivuku-
luja ei ole.

Joukon keräämä avustus aut-
taa Abrahamia ja Visayaa paljon, 
mutta ei kuitenkaan kata koko-
naan perheen kuluja. 

– Kun lapset kasvavat, myös 
rahantarve kasvaa. He tarvitsevat 
enemmän ruokaa ja uusia vaat-
teita. Myös koulunkäynti tulee 
kalliimmaksi, kun lapset siirty-
vät ylemmille luokille, Kaisu se-
littää.

Klassista 
avuksi
Viime syksynä Kaisun entinen op-
pilas, sellisti ja laulaja Pekka Haah-
ti kuuli Abrahamin ja Vijayan ti-
lanteesta. Hän keksi oman tapan-
sa auttaa suurta perhettä. Hän eh-
dotti kahvikonsertin järjestämistä 
ja lupasi huolehtia musiikista.

Mukana konserttia järjestä-
mässä on myös oululainen Shei-
la Hicks, yksi Abrahamin ja Vi-

jayan pitkäaikaisista tukijoista. 
Hän muistuttaa siitä, että konser-
tin tulot todella menevät avustus-
kohteeseensa eivätkä kahvitar-
joiluihin. Pekka Haahti ja muut 
esiintyjät eivät pyydä minkään-
laista palkkiota esiintymisestään.

Sheilalle on ollut tärkeää osal-
listua juuri Abrahamin ja Vijayan 
tukemiseen. 

– Tässä tiedän, että raha ei jää 
välikäsille, ja että se menee var-
masti hyvään tarkoitukseen.

Konsertissa Pekka Haahtea 
säestää pianisti Juha Heikkinen. 
Lisäksi konsertissa avustavat Si-
nikka Kuismin, Arto Panula ja 
Jari Suomalainen. Ohjelmassa 
on klassista musiikkia sekä muu-
tama yhteislaulu.

Konsertti järjestetään sun-
nuntaina 17. lokakuuta kello 16 
Leinonpuiston koululla Oulussa, 
osoitteessa Kasarmintie 4. 

Konsertti kestää noin tunnin 
ja sen päätteeksi on kahvitarjoilu. 
Käsiohjelman hinta on 10 euroa.

KAISA ANTTILA

Ainoastaan rahan 
siirtäminen Suomesta 
Intiaan maksaa 
hieman. Muita 
sivukuluja ei ole.

Ku va t :  K a i su  M e r e nh e im o

Abraham ja Visaya Chilakan perhe on iso.


