
Seurakuntalehti    103. vuosikerta     No 35    28.10.–4.11.2010

Mikä 
iski?
Sivut 12–13

R
ii

tt
a 

H
ir

vo
n

en



2    Nro 35     28.10.–4.11.2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

28.10.2010

Kaikilla on oikeus 
löytää ja tulkta
Marja Kuparinen muistuttaa, että eri 
mieltä olevat ovat myös Jumalan lapsia.

”Uskonto on moraalisissa kysymyksis-
sä hankala perusta. Vaaralliseksi se käy, 
kun oma löytö korotetaan ylitse muiden. 
Jumala tai Raamattu pannaan oman nä-
kökannan takuumieheksi. Jos muut ve-
toavat samaan kirjaan, he ovat väärässä.

Raamatussa on hieno armon ja an-
teeksiannon perusajatus. Sieltä riittää oh-
jeita niin niskuroivien lasten nujertami-
selle kuin vihollisen rakastamiselle, ääri-
tiukoille säännöille ja pyhälle huoletto-
muudelle. Se, mitä valitsemme – tai pi-
kemminkin mikä valitsee meidät – riip-
puu paljon ympäristöstämme ja koke-
muksistamme.

Me kaikki saamme tässä kirkossa löy-
tää, tulkita ja soveltaa. Mutta samalla täy-
tyy kirkkaasti muistaa, että niin tekevät 
myös muut. Yhtä lailla uskonsa varassa, 
omaa moraaliaan tutkien, saman Juma-
lan lapsina.”

Kirkko & Kaupunki 25.10.2010

Minne ovat arvot 
kadonneet?
Päivi Rimpiläinen pohtii erilaisuuden ka-
toamista.

”Mihin ovat kadonneet aatteet, puolu-
eiden erot, periaatteet, arvot? Ennen oli 
punainen punaista ja valkoinen valkoista, 
nyt kaikki tasaisen harmaata. Näin vaa-
lien alla, niin kirkollis- kuin eduskunta-
vaalienkin alla, on vaikea erottaa ihmi-
siä tai puolueita toisistaan. Siinä sitä on 
selvittämistä kuka milläkin asialla on. 
Massa kuljettaa, massa tekee neutraalik-
si ja ihminen on vaarassa unohtaa itsen-
sä, ainutlaatuisuutensa, kuka on ja mis-
tä on tullut.

Tasapäisinä talleroina emme erotu. 
Jumalan luomina olemme kyllä saman-
arvoisia, mutta yksilöinä ainutlaatuisia. 
Emme neutraaleja, mitään sanomatto-
mia.”

Sanansaattaja 25.10.2010

Aatoksia

Kolleera

Tuliko kolleeraa tänä vuonna? kysyi 
papilta lumijokinen emäntä.

Kun sovittelin lipereitä ensi ker-
ran kaulaan kesäkuussa 1986, en 
tiennyt ”kolleerasta” yhtään mitään. 
Olin melko tietämätön muistakin 
ihmisten arkisista kysymyksistä ja 
ongelmista. 

Ensimmäisen työkuukauden ai-
kana opin, etteivät tavalliseen elä-
mään kuulu dogmatiikat tai ekse-
getiikat. Tämä havainto oli minul-
le suuri helpotus. En ollut itsekään 
oikein oppinut teologian pilkunvii-
lauksia, saati että olisin innostunut 
pinnan alla kytevistä tai jo liekkiin 
riehahtaneista kiista-
kysymyksistä.  Tuntui 
turvalliselta tehdä pa-
pintyötä ”niin kuin on 
ennenkin ruukattu”.

Pian huomasin, et-
tä kotikäynneillä ja toi-
mituskeskusteluissa 
lääkärinkoulu olisi ol-
lut hyödyllisempi kuin papinkoulu. 
Käylän rajapappina toimiessani ih-
misten tavallisin puheenaihe oli ter-
veyteen liittyvä huoli. Jonkin verran 
harjaannuin antamaan lääketieteel-
lisesti muka päteviä vastauksiakin. 
Kirjoittelin jopa ”reseptejä”, esimer-
kiksi matokuureja koirille ja samal-
la isännillekin. Huomattuani emän-
nän myötäänsä hankaavan varpaan-
välejään, kirjoitin lääkeohjeen siihen 
vaivaan. 

Apteekissa kerran sanoivat, että 
kirjoittamallani ruutupaperiresep-
teillä on haettu lääkkeet useampaan 
taloon. Eivät asiasta millään pahal-
la maininneet.  Kuusamon Sarvi-
vaarassa kuulemma jo mainittiin, 
että olen ”parempi välskärinä kuin 

pappina”.  Liikasenvaarassa huhut-
tiin varmana tietona, että olen pait-
si pappi niin myös ”melekeen vala-
mis leäkäri”.  

Ajan vääjäämätön ja yllättävän 
nopea eteneminen on tuonut mu-

kanaan joitain uusia 
puheenaiheita, mutta 
edelleen hyvin harvoin 
joudun vastailemaan 
kiperiin teologisiin ky-
symyksiin, puhumatta-
kaan siitä, että joku in-
toutuisi väittelemään. 
Ihmisten puheet ovat 

samoja kuin ennenkin. Arjen vaivat 
ja huolet ovat edelleen samat. Hen-
gen ja sielun puutokset ja epäilyt ovat 
olleet samat tuhansia vuosia.

Ja se yksi rietas käy yhä ympä-
ri kuin kiljuva jalopeeno, että tuota 
kenethän tässä voisi nielaista.  Mutta 
jos on sielun vaivat vaikeat, on vasta-
lääkekin vertaansa vailla.  Kirkon ja 
papin tehtävä on olla evankeliumin 
asialla. Ei edes median ykkösasioik-
si nostamat kiistat ole muuttaneet ti-
lannetta. Useimmat ihmiset toivovat 
kirkolta tavallista menoa.  

Ja ”kolleerakin” pysyi tänä vuon-
na loitolla, kun ei tullut laitettua pot-
tuakaan.

MARKKU TÖLLI
Kirjoittaja on Lumijoen kirkkoherra

Jos on sielun 
vaivat vaikeat, 
on vastalääkekin 
vertaansa vailla.

Likaista peliä

Politiikalla on tätä nykyä likainen maine – myös seurakun-

tavaaleissa. Seurakunta-aktiiveja ja herätysliikkeiden jäse-

niä edustavien listojen lisäksi mukana on kuuntelemista, 

yhteisvastuuta ja rakastamista painottavia listoja, joiden taus-

talta löytyy joku poliittinen puolue. 

Kun listojen taustaryhmiä esiteltiin kuukausi takaperin Rau-

han Tervehdyksen sivuilla, eräs lukija tiivisti näkemyksensä 

palautteessa: hän ei äänestäisi, jos ehdolla olisi vain puoluei-

den ehdokkaita. 

Politiikka määritellään yleisimmin yhteisten asioiden hoitami-

seksi. Ja juuri sitä luottamushenkilöt tekevät. Luottamushenkilöi-

den tulisi myös edustaa mahdollisimman kattavasti jäsenkuntaa. 

Kaikki seurakuntalaiset eivät kuitenkaan ole seurakunta-

aktiiveja tai kuulu herätysliikkeeseen. Poliittisille puolueille on 

siis paikkansa myös seurakunnissa. Taustaryhmästä riippumatta 

on ihmisten oma vika, jos kinat toisilla hiekkalaatikoilla leviä-

vät myös seurakuntaan. Siihen ei vaikuta niinkään taustaryh-

mä, vaan oma käytös. 

Seurakuntavaalien järjestäjät lienevät hih-

kuneet viime viikkoina kahdesta syystä. 

Ensinnäkin on ihme, ellei äänestysaktii-

visuus ei nouse, koska kaikilla tuntuu olevan 

mielipide kirkosta. Toiseksi, kirkko on antanut 

ulospäin sekavaa viestiä siitä, kuka vaaleissa 

saa äänestää ja kuka ei. 

Viesti on ollut jopa niin sekava, että kirkko-

hallituksessa lienee ollut vallalla paniikki ero-

buumin käydessä kuumimmillaan. Sen voi pää-

tellä tiedotteista, joissa ensin tarkennettiin, 

että kirkosta eronneet eivät kirkkolain mukaan 

voi äänestää seurakuntavaaleissa. Eivät, vaikka 

heidän nimensä löytyvät vaaliluetteloista ääni-

oikeutettujen joukosta. 

Sitten huomattiin, että äänestyspaikalla ei 

ole mitään muuta mahdollisuutta todeta ääni-

oikeus kuin vaaliluettelo. Aiemmissakin vaa-

leissa on luotettu vaaliluetteloon, vaikkei sii-

nä olekaan ihan viimeisintä tietoa. Seuraavak-

si annettiin tiedote, jossa kirkosta eronneille 

todettiin lakipykäliin vedoten, että vaaleissa 

ette sitten äänestä, vaikka periaatteessa voit-

tekin, mutta lain mukaan ette kuitenkaan voi 

ja nämä ovat meidän vaalit.

Historiallinen erobuumi aiheutti varmasti 

kyselyjä siitä, kuka saa äänestää, ja niihin kir-

kon pitikin vastata. Mutta sekavalla tiedotta-

misella kärpäsestä tuli puolivahingossa härkä-

nen. Ja jäi paha maku suuhun. Onko siitä suur-

ta vahinkoa, jos osa vastikään kirkosta eron-

neista antaa äänensä seurakuntavaaleissa – 

kenties ensimmäistä kertaa? 

Toivottavasti kukaan ei esitä vaalien jäl-

keen protestia siitä, että joku oli kiinnostunut 

äänestämään vaaleissa. 

Periaatteessa kyllä ja ei
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Mitä mieltä olet poliittisten puolueiden innokkuudesta osallistua seurakuntavaaleihin?

Anni Tolvanen
Oulu
– Osa poliittisesti aktiivisista ihmisistä hakee varmaan seu-
rakuntavaaleista tunnettavuutta ajatellen esimerkiksi seu-
raavia kunnallisvaaleja. Toivon, ettei seurakunnan päättä-
vistä elimistä tule eri puolueiden taistelutanner samalla ta-
valla kuin eduskunta välillä on. Seurakunnassa päättäjiä ei 
varmaankaan sido samassa määrin puolueen ryhmäkuri 
kuin esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa.

Veikko Ervasti
Oulu
– Ei siinä ole periaatteessa mitään pahaa. Kysymyshän 
on enemmänkin siitä, millaisia asioita puolueisiin kuu-
luvat aikovat ajaa seurakuntien päätöksenteossa. Jos he 
edustavat suvaitsevaisuutta, ok, mutta vanhoillisia ih-
misiä seurakuntien valtuustoissa ja neuvostoissa on var-
masti riittävästi jo ilman heitäkin.

Helena Pesonen
Kuopio  
– Olen jo aikaisemminkin ihmetellyt, mitä tekemistä 
politiikalla on kirkossa. Viimeaikaiset tapahtumat kir-
kossa ovat lisänneet varmasti myös puolueiden kiinnos-
tusta kirkollisiin asioihin.

Puolueissa arvioidaan 
seurakuntavaalien 
ehdokaslistoilta löytyvän 
aiempaa enemmän 
aktiivista puolueväkeä.

Poliittisista puolueista aina-
kin Kokoomus, Keskusta, 
Sdp, Vihreät ja Perussuo-
malaiset osallistuvat aiem-

paa vilkkaammin marraskuisiin 
seurakuntavaaleihin. 

Kokoomuksen varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Anne-
Mari Virolainen kertoo, että 
joissakin seurakunnissa kokoo-
muslaisten ehdokkaiden määrä 
on kaksinkertaistunut edellisiin 
seurakuntavaaleihin verrattuna.

Keskustan puoluesihteerin Ti-
mo Laanisen mukaan heidän in-
toaan seurakuntavaaleihin on 
kasvattanut äänioikeuden anta-
minen 16-vuotiaille. Laaninen 
toteaa keskustan kannattavan 
äänioikeuden laskemista 16 vuo-
teen myös kunnallisvaaleissa.

Myös Ruotsalaisen kansan-
puolueen puoluesihteeri Johan 
Johansson sanoo toivovansa ja 
uskovansa, että puolueen vaa-
liaktiivisuus lisääntyy nuorten 
käyttäessä äänioikeuttaan.

Poliittisesti aktiiviset 
virkeitä myös seurakunnissa 
Perussuomalaisten arvio kiin-
nostuksen lisääntymiseen perus-
tuu puolueen kasvuun.

– Paikallistoiminta on vi-
rinnyt yhä laajemmalle. Tämän 
myötä mahdollisuus osallistua 
seurakuntavaaleihin on paran-
tunut, puoluesihteeri Ossi Sand-
vik sanoo.

Puoluepolitiikka lisääntyy 
seurakuntavaaleissa

Puoluesihteeri Mikael Jung-
ner arvioi, että seurakuntavaalit 
kiinnostavat vaali vaaleilta enem-
män, sillä ”monet poliittisesti ak-
tiiviset ihmiset, myös sosiaalide-
mokraatit, toimivat aktiivisesti 
myös kirkossa”. 

Vihreiden poliittinen sihtee-
ri Jouni Vauhkonen toteaa, että 
kirkollinen päätöksenteko on yk-
si väylä vaikuttaa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. 

Vihreillä oli neljä vuotta sitten 
163 ehdokasta seurakuntavaaleis-
sa, nyt heitä on 172.

– Kirkkoon kuuluvat vihreät 
haluavat kehittää kirkkoa vah-
vaksi yhteiskunnalliseksi toimi-
jaksi. Meistä kirkko ja sen mie-
lipiteet eivät tällä hetkellä edusta 
jäsentensä moninaisuutta. Näis-
sä vaaleissa on keskeistä suvait-
sevaisuuden ja ihmisten arvosta-
misen edistäminen, Vauhkonen 
kertoo.

Diakoniatyö houkuttelee 
vasemmistolaisia
Vasemmistoliiton puoluesihtee-
ri Sirpa Puhakka kuvailee puo-
lueensa lähteneen liikkeelle tule-
vissa vaaleissa odotetusti. Muu-
toksia ehdokkaiden määrässä ei 
ole aikaisempiin vaaleihin ver-
rattuna.

Puhakka toteaa, että Vasem-
mistoliitto on mukana seura-
kuntavaaleissa, koska luterilai-
sella kirkolla on yhä vankka ase-
ma suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Kirkon diakoniatyö ja osal-
listuminen köyhyyskeskusteluun 
houkuttelevat Vasemmistoliiton 
kannattajia osallistumaan vaa-
leihin.

Kristillisdemokraatit eivät 
osallistu puolueena seurakun-

tavaaleihin. Puoluesihteeri Pe-
ter Östman sanoo, että kristil-
lisdemokraattien mukaan olisi 
parempi, jos puoluetoiminta ei 

ulottuisi seurakunnan päätök-
sentekoon.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Puolueiden jäsenet haluavat monilla paikkakunnilla vaikuttaa myös paikallisseurakunnan ja koko kirkon toimintaan.

Rauhan Tervehdys esitteli 
ehdokaslistojen poliittiset ja 
hengelliset taustaryhmät 30.9. 
ilmestyneen numeron sivuilla 11–13. 
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Lähetä postia: 
Maksimissaan 2000 merkin 
mittaiset tekstit voi toimittaa 
joko sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi) tai postitse 
(PL 102, 90101 OULU). Kirjoit-
tajan yhteystiedot on liitettävä 
jokaiseen tekstiin. Toimituksella 
on oikeus lyhentää tekstejä tar-
vittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Palautetta voi jättää osoitteessa www.rauhantervehdys.fi.

Palautetta

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
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Ilmoitusmarkkinointi:
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www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Postia

Olen paljon kuullut työttömi-
en ja eläkeläisten leiristä. En-
nen työttömät ja eläkeläiset oli-
vat samalla leirillä. Nyt eläkeläi-
set eivät pääse enää työttömien 
leirille. Miksi näin? 

Työttömien leiri on hinnaltaan 
20–28 €. Eläkeläisten leiristä jou-
tuu maksamaan 62 €. Kyllä siinä 
eroa on. Miksi eläkeläisille on kal-
liimpi? Olisi mukava, jos leiri olisi 

samanhintainen kuin työttömil-
le. Itselläni ei ole iso eläke, kaikki 
menee kun rahaa tulee. Sitten saa 
kitua useamman viikon. 

Tähän samaan kirjeeseen 
yhtyy usea eläkeläinen. Toi-
von, että seurakunta ottaa huo-
mioon asian leireistä. On mie-
lenpiristystä, kun pääsee leiril-
le. Mutta kaikki eivät pysty läh-
temään rahallisesti. Mukava oli 

ennen, kun oltiin työttömät ja 
eläkeläiset samassa. Eläkeläis-
ten leirillä on ihania ihmisiä, 
samoin myös työttömien. 

Hyvää syksyä, eläkeläiset ja 
työttömät! Koetetaan jaksaa 
elämässä vaikka ei se ole aina 
helppoa.

PAULA SARKKINEN
Oulu 

Minkä kappelin edessä kynttilät 
valaisevat pyhäinpäivänä?
Arvaa!-palstalla julkaistaan yksi seurakuntien rakennuksia 
tai esineistöä esittävä kuva. Sinun tehtävänäsi on tietää, mikä 
kohde on kyseessä.  Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeis-
tään 1.11. sähköpostilla osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhan-
tervehdys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto 
tai tarina, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kirja- tai levy-
palkinto.

Viime viikon kuva: Kastellin kirkon lasimosaiikki
Kiitos kaikille osallistu-

neille. Arvonnan voittaja on 
oululainen Niina Jääske-
läinen. Unto Pusan suun-
nittelema Vasten valoa -la-
simosaiikki valmistui yhtä 
aikaa kirkon kanssa joulu-
kuussa 1962.

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

· Ateistit, helluntailaiset, kirkosta eronneet ja homot ja lesbot 
eivät kuulu kirkon lehden sivuille. Me veronmaksajat olemme 
kirkko. Meidän sana on lehden sana. Elsi Salovaaran tulee ero-
ta päätoimittajana, joka ei täytä Raamatun ja kristillisen opin 
ja sanoman ajatusta. Kirkko ei ole maallinen tasa-arvolaitos. 

· Kiitos hienosta kommentista Tytti Pääkköselle viime lehden 
sivulla 3. Se kiteytti ajatukseni!

· On hienoa, että Jumala on antanut toimittajille kirjoittami-
sen lahjan. Silti pitää rukoilla, että Hän antaisi myös terveen 
järjen. Toimittaja Satu Lapinlampi kirjoitti muuten niin suju-
vasti Sinappia-palstalla, mutta hän sanoi, että suurin osa suo-
malaista hyväksyy homot. Raamatussakin sanotaan painavas-
ti, että se on väärin. 

Toimitus vastaa: Kiitos palautteesta. Tarkistin tekstiä varten 
muutamasta eri tutkimuksesta, että suomalaista suurin osa 
tosiaan hyväksyy sekä homot että heidän parisuhteensa.  Uu-
simman selvityksen on teettänyt Aamulehti (23.10.2010). Sen 
mukaan rukoushetkeä samaa sukupuolta olevien parisuhteil-
le kannattaa suomalaisista 64 prosenttia, vastaan oli vain vii-
dennes. Myös kaikki piispat kannattavat rukoushetkeä, viisi 
heistä parisuhteen siunaamistakin.

SATU LAPINLAMPI

Homopareja karsastetaan. 
Raamatun lakiin vedoten heil-
le ei tohdita suoda kirkollis-
ta vihkimistä eikä adoptiolap-
sen hoivaamista. Lapsi kuu-
lemma tarvitsee ehdottomasti 
miesisän. Entä sotalesket? Kel-
pasiko heidän kotinsa nuorten 
kasvupaikaksi? Entä tuhannet 
yksinhuoltajaäidit, joiden mie-
het ovat hipsineet tiehensä ei-
vätkä välitä edes elatusmaksu-
ja hoitaa?

Tuntuu myös aika oudolta, 
kun joku julkisesti toitottaa, 
että yhtä hyvin voitaisiin sal-
lia lampaaseen sekaantuminen 
kuin homosuhde. Eläinkun-

taan kuuluviksiko homot las-
ketaan? Orjuuden aikaan us-
kottiin, ettei musta voi oppia 
lukemaan, koska hän on alhai-
semmalla tasolla kuin valkoi-
set. Kas vain, USAssa on mus-
ta presidentti. Ehkä joku alle-
kirjoittaa paperit hänen puo-
lestaan.

Sen ymmärtää, jos Raamat-
tu ei suvainnut homoja, koska 
ihmiskunta oli alkuaikoinaan 
sukupuuton partaalla. Piti li-
sääntyä ja täyttää maa, ja mi-
ten se olisi ollut mahdollista sa-
maa sukupuolta olevan kanssa?

Nykyään liikakansoitus uh-
kaa maapalloa, joten kirjoitet-

takoon ihmiskunnalle uusi ke-
hotus: "Älkää kaikki lisääntykö 
ja täyttäkö maata. Eläkää jot-
kut vaikkapa homosuhteessa ja 
ottakaa hellään perheeseenne 
joku heteroitten kaltoin koh-
telema lapsukainen, Jeesuk-
sen pieni karitsa." Aina ei ehkä 
voida seurata Raamatun sään-
töjä, mutta pyritään edes täyt-
tämään Kristuksen rakkauden 
lakia. "Joka ottaa luokseen yh-
den näistä pienimmistä, ottaa 
luoksensa minut."

RITVA-LIISA HARJUMAA
kielten opettaja

Rovaniemi

Viime lehden sivulla 2 kirjoit-
ti pastori Juha Valppu osastol-
la Aatoksia otsikolla Tapakris-
tillisyys riittää.

Mutta riittääkö se? Minä-
pä kerron sinulle jotain. Olin 
1981 menossa bussilla Muhok-
selta Ouluun elokuun alkupäi-
vinä katsoessani ulos auton ik-
kunasta kaunista rusottunutta 
luontoa minua vihlaisi pelon 
tunne, ja silloin muistin että 
on olemassa Jumala ja rukoilin 
että Hyvä Jumala älä tuhoa tä-
tä kaunista maailmaa.   

Kun kysyin uskovaiselta ser-

kultani, että mikä minun on 
nyt, niin hän sanoi että minul-
la on hyvin voimakas kristilli-
nen etsikkoaika.

Kun etsikkoaikani läheni 
loppuaan, niin eräässä hengel-
lisessä tilaisuudessa juontaja 
kysyi, että onko täällä ketään 
joka haluaisi tulla uskoon nyt, 
ja minä sanoi, että minä halu-
an. Silloin tuo mies julisti mi-
nulle käsien päällepanolla syn-
nit anteeksi Jeesuksen nimessä 
ja siunasi minut, ja sanoi että 
nyt ryhdy käymään seurakun-
nassa että pääset kasvamaan.

Tässä minun omakohtainen 
uskoontuloni, ja sinun edusta-
masi totena pitävä tapakris-
tillisyys löytyy Raamatusta (2 
Kor. 5:19), minun edustama-
ni omakohtainen herätyskris-
tillisyys löytyy (2 Kor.5:20) jo-
ka on jokaisella uskoon tulleel-
la kristityllä.

On ollut turvallista olla us-
kossa nämä vuodet. Mieti, 
kumman kristillisyys vie pe-
rille taivaan kotiin.  

SEPPO LUNKI
Oulu

Pastori ja tapakristillisyys

Homoja ei pidä karsastaa

Henri Heikkinen kirjoitti Rau-
han Tervehdyksen numeros-
sa 34 erinomaisen tilannear-
vion otsikolla Kirkko on tien-
haarassa. 

Eivätköhän tällaiset mielen-
ilmaisut ole vain tapa vaikuttaa 
sillä tiellä, jolle kirkko on ajautu-
nut jo ennen näitä päiviä. Eroa-
misilla kirkko saadaan häm-
mennyksen tilaan, suorastaan 
pelästymään. Taustalla on aja-

tus, että kirkon arvot "kehitty-
vät" yhteiskunnan mukaan, ja 
kirkko sovittaa omat arvonsa ja 
toimintansa sen mukaisesti. Nyt 
käsillä olevassa asiassa ei voida 
sanoa kirkon olevan edes jälki-
junassa. Eduskunta on nikotellut 
saman asian kanssa juuri äsken.

HEIKKI LANTTO
päätoimittaja

Haukipudas

Leiriläisten yhteistä asiaa

Tienhaara lienee jo ohitettu
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Voiko maa, joka katsoo 
olevansa sataprosent-
tisesti islamilainen, ol-
la demokratia hyljeksit-

tämättä kuitenkaan islamilais-
ta identiteettiään ja ihanteitaan?

Ainakin yksi kansakunta yrit-
tää. Kaukoidässä sijaitseva Male-
diivien saarivaltio siirtyi demo-
kratiaan kaksi vuotta sitten.

Maassa ei kuitenkaan näytä 
olevan kovinkaan suurta vapaut-
ta. Malediiveilla vierailee vuosit-
tain 700 000 turistia. Ennen kuin 
he pääsevät löhöämään paratii-
sirannoille, heidän on täytettävä 
tullissa lomake, jossa on muistu-
tus kielletyistä asioista. Sellaisia 
ovat muun muassa islamin vas-
taiset aineistot, uskonnolliset esi-
neet, sianlihatuotteet ja alkoholi.

Perustuslaki ei 
kumonnut rajoituksia
Rajoitukset ovat perua maan 
konservatiivisen johtajan Mau-
moon Abdul Gayoomin 30-vuo-
tiselta valtakaudelta, joka päättyi 

vuonna 2008 maan ensimmäi-
sissä demokraattisissa vaaleissa. 
Vaikka valta on vaihtunut, maas-
sa ei ole juuri ilmennyt halua lak-
kauttaa rajoitukset.

Vuonna 1994 laadittu laki 
kieltää muita uskontoja levittä-
mästä sanomaansa maassa. Lain-
vastaista on myös olla eri mieltä 
islamilaisten oppineiden kanssa 
ja vastustaa islamin oppeja.

Vuoden 2008 perustuslaki 
määräsi muun maussa vallan ja-
kautumisesta yhteiskunnassa ja 
takasi ihmisoikeudet. Samalla se 
kuitenkin suojasi sharian eli isla-
milaisen lain periaatteet ja julis-
ti, että ei-muslimista ei voi tulla 
Malediivien kansalaista.

Seurauksena oli, että kaikki-
en kansalaisten katsotaan olevan 
muslimeja eikä juuri kukaan us-
kalla kertoa olevansa jotain muu-
ta. Kaksi kansalaista uskalsi ja he 
saivat maksaa rohkeudestaan.

Viime toukokuussa 38-vuoti-
as Mohamed Nazim joutui hyök-
käyksen kohteeksi, kun hän ker-

toi, että ei usko islamin oppeihin. 
Hän haki suojaa poliisilta, mut-
ta joutuikin itse pidätetyksi. Viisi 
päivää myöhemmin hänet pako-
tettiin lukemaan televisiossa is-
lamin uskon julistus. Tämän jäl-
keen Nazim vapautettiin.

Myöhemmin Nazim kertoi, 
että malediiviläiset ovat masen-
tuneita, koska heidän näkemyk-
sistään islamista ei saa julkises-
ti puhua.

Heinäkuussa 25-vuotias Is-
mail Mohamed teki itsemurhan, 
koska häntä oli vainottu epäilyn-
sä vuoksi.

Kansalaista ei saa 
pakottaa muslimiksi
Entinen oikeusministeri ja yk-
si uuden perustuslain muotoili-
joista Azima Shakoor väittää, et-
tä ihmisoikeudet eivät saa kumo-
ta maan virallista uskontoa.

– Olen opiskellut Yhdysval-
loissa ja uskon siitä huolimatta, 
että uskonnollista vapautta ei tu-
le myöntää kansalaisille.

Ihmisoikeuksien puolustami-
nen nähdään maassa läntisenä 
hapatuksena, joka uhkaa islamia. 
Jotkut poliittiset tarkkailijat kui-
tenkin uskovat, että demokratia 
ja islam voivat elää rauhanomai-
sesti rinnakkain. Oikeus vaihtaa 
vaaleissa johtajia pitäisi kuiten-
kin merkitä sitä, että myös us-
kontoaan voi vaihtaa.

– Islamissa ei ole mitään demo-
kratian vastaista ja siksi islamilai-
nen valtio voi olla sataprosentti-
sesti demokratia. Näin ei kuiten-
kaan ole, jos ihmiset pakotetaan 
olemaan muslimeja, sanoo intia-
laisen ajatushautomon puheen-
johtaja Asghar Ali Engineer.

–Liberaalissa maallisessa de-
mokratiassa ihmisen oikeus 
omaan vakaumukseen on kaik-
kein olennaisin asia. Uskon isla-
miin täytyy olla vapaaehtoista. 
Ketään ei saa pakottaa, Engineer 
huomauttaa.

RELIGION NEWS SERVICE

Postin 
työtaistelu 
hidastaa 
vaalikirjeitä 
Viime viikolla alkanut posti- 
ja logistiikka-alan ylityökielto 
uhkaa seurakuntavaalien vaa-
likirjeiden perillemenoa. Itellan 
käyttöpalvelutuotantojen joh-
taja Jarmo Välimaa pitää mah-
dollisena, että kaikki kirjeet ei-
vät ehdi perille määräajassa, eli 
ennen vaalien alkamista. 

Vaalikirjeet on tilattu jouk-
kokirjeenä ja Välimaan mukaan 
viimeinen erä kirjeitä on tulos-
tettu ja pakattu viime viikolla. 

Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys alkaa ensi viikon 
maanantaina 1. marraskuuta.

Hagia Sofia 
halutaan 
uskonnolliseen 
käyttöön 
Turkin suurimman kaupun-
gin Istanbulin kuuluisin kirk-
ko halutaan avata uudelleen 
uskonnolliseen käyttöön. Tur-
kin hallituksen uskontoviras-
tossa työskentelevä professo-
ri Mehmet Akif Aydýnin mu-
kaan museona toimiva Hagian 
Sofia voitaisiin avata sekä kris-
tittyjen että muslimien uskon-
nollisia menoja varten.

Professorin mukaan Hagia 
Sofian avaaminen palvontatar-
koituksiin vahvistaisi kristitty-
jen ja muslimien välistä yhteyt-
tä Turkissa.

Vähemmistöuskonnoilla on 
ollut ajoittain vaikeuksia mus-
limienemmistöisessä Turkissa. 
Niiden aseman parantaminen 
on eräs Euroopan komission 
Turkille asettamista EU-jäse-
nyyden ehdoista.

Hänninen 
vanhoillis-
lestadiolaisten 
pääsihteeriksi
Päätoimittaja Tuomas Hänni-
nen aloittaa ensi vuoden alus-
ta Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen pääsihtee-
rinä. Hänninen siirtyy pääsih-
teerin paikalle liikkeen Päivä-
mies-lehden sekä Siionin Lä-
hetyslehden päätoimittajan 
tehtävistä. 

Hänniselle pääsihteerin 
tehtävään tilaa tekee eläkkeel-
le siirtyvä Aimo Hautamäki. 

Maata  kiertelemässä

Kirkkohallituksessa ei vie-
lä tiedetä, miten menetel-
lä, jos joku kirkosta elo-
kuun puolivälin jälkeen 

eronnut äänestää ja joku toinen 
tekee asiasta protestin. Näin ker-
too kirkon viestintäjohtaja Tuo-
mo Pesonen. 

Mahdolliset protestit käsi-
tellään hallinto-oikeudessa. On 
mahdollista, että se saattaa mää-
rätä seurakuntaan uusintavaalit, 
sanoo kirkkoneuvos Pirjo Pihla-
ja kirkkohallituksesta.

Eronneilla ei kirkkolain mu-
kaan ole oikeutta äänestää mar-
raskuun seurakuntavaaleissa. 
Käytännössä he voivat kuiten-
kin niin tehdä, sillä seurakunnil-
la ei ole ajantasaista tietoa seura-
kuntaan liittyneistä tai siitä eron-
neista. 

Seurakuntavaaleissa käyte-
tään 15.8. vallinneen jäsentilan-
teen mukaista vaaliluetteloa. Ne 
jotka ovat luettelossa voivat ää-
nestää. Näin ollen esimerkiksi 
elokuun puolivälin jälkeen kirk-
koon liittyneet eivät voi äänestää, 

Protestit voivat uhata vaaleja

vaikka lain mukaan olisivat ääni-
oikeutettuja.

Kirkkohallitus toivoo, että elo-
kuun 15. päivän jälkeen kirkos-
ta eronneet eivät äänestä. Mikäli 
henkilö on eronnut kirkosta 15.8. 
jälkeen ja päättää liittyä takaisin 
ennen varsinaista vaalipäivää, 14. 
marraskuuta, hän saa kirkkohal-
lituksen mukaan äänestää. 

Pesonen arvelee, että seura-

kuntien vaalilautakunnat voivat 
puuttua asiaan, jos ne huomaa-
vat selkeästi, että kirkosta eron-
nut yrittää päästä vaaliuurnille.

Pesosen mukaan kirkko ei eh-
di muuttamaan säädöksiään tai 
ohjeistamaan seurakuntia tilan-
teesta ennen vaaleja. 

Hänen mukaansa kirkkohalli-
tus tiesi jo hyvin varhaisessa vai-
heessa kirkkolain ja vaalijärjes-

tyksen ristiriitaisuudesta ja sen 
luomasta äänioikeusongelmasta. 
Pesonen käytti tiistaina ilmaisua 
”viikko pari sitten”.

Kirkkohallitus teki viime vii-
kon alussa linjauksen, jonka mu-
kaan eronnut ei sää äänestää. Pi-
an sen jälkeen se myönsi, että 
eronneita on mahdoton estää ää-
nestämästä. 

PEKKA HELIN

Tällä hetkellä näyttää siltä että myös viime viikkoina eronneet pystyvät äänestämään vaaleissa.

A r k i s to

Mahtuvatko islam 
ja demokratia samaan valtioon?
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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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

To 28.10. Miestenilta. Su 31.10. 
Sunnuntain kokous, Arto Niska-
nen. Ma 1.11. Kotirukouskokous, 
Mesikämmenentie 1 F 20. To 4.11.  
Raamattupiiri. Pe 5.11. Hannat, 
naisten yhteiskristillinen rukous-
piiri. Su 7.11. Ehtoolliskokous. 
Tervetuloa! Tilaisuudet klo 18. 
www.kempele.svk.fi

www.ohsrk.fi

Pe 29.10. klo 18 LIFTjr. Pe 29.10. klo 20 LIFT, 
Timo Peltokangas, Miika Savola. La 30.10. 
klo 13–17 SIELUNHOITOPÄIVÄ. Katso tarkem-
min netissä. Seppo Jokinen, Taisto Vähäaho, 
Suoma Levy, Ulla Rasinkangas. Su 31.10. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Hannu Orava, 

Pirkko Junnila, Ulla Rasinkangas. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 31.10. klo 17 
Church@78, international service, Andy Berry. Ma 1.11. klo 18 Sykarin kaivol-
la-ilta naisille. Ke 3.11. klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Hannu Orava, 
Jouko Annala. To 4.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
Tervetuloa!

”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden 
tähden vainotaan, sillä heidän on tai-
vasten valtakunta.” Matt.5:10. La 30.10. 
klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja 
lastenkirkko. Puhujana Hannu Iskala. La 
6.11. klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalve-

lus ja lastenkirkko. Musiikkia ja todistuksia Vesa ja Krista Nurminen. Aamurukouspiiri 
ma–pe klo 10–11. Lämpimästi tervetuloa!

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

Su 31.10. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS

Ke 3.11. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Vuokrattavana kalustettu 
1h+k Tuirasta n. 1–3 kk. 
Myös lyhyemmäksi ajaksi. 
p. 0400-182 955.

Su 31.10. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 ja klo 13.00  
Kannatusryhmä. Ma. 1.11. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.  
OLET TERVETULLUT!

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 31.10. klo 10.00 messu Tuiran kirkossa ja 
seurat seurakuntasalissa, su 31.10. klo 10.00 messu ja seurat Pudasjärven 
seurakuntatalossa.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu RAAMATTU- JA 
LÄHETYSPÄIVÄT, ENEM-

MÄN KESKI-AASIASTA Heinätorin 
seurakuntakodilla. Lauantai 30.10. 
klo 9.30 Tulokahvi. klo 10 Päivien 
aloitus, Raili Kemppainen ja srk:n 
lähetyssihteeri. klo 10.30 Nosta-
kaa päänne! raamattutunti, Liisa 
Kingma. klo 11.30 Keski-Aasian 
Vuorimaa, Harri Lammi, Ruokailu.  
klo 14 Miten rakastuin Keski- 
Aasiaan? Lähteneitten ja lähettäjien  
puheenvuoroja, Joulukeräyksen  
aloitus Pohjois-Pohjanmaan piiris-
sä. klo 15.30 Jeesuksen matkaoh-
jeet, raamattutunti, Harri Lammi. 
klo 17 Miten kestää läheisten läh- 
dön? Anneli Jokimies. Sunnuntai 
31.10. klo 13… niille, jotka eivät 
vielä Kristusta tunne, Harri Lammi. 
klo 14.30 Keski-Aasian terveisiä, 
Projektikuulumisia. klo 16 Päätös-
sanat, TERVETULOA! Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys, Kyl- 
väjä ja nimikkoseurakunnat. 
Liminka Pe 5.11. klo 17–19 
Donkkis Big Night alakouluikäisille 
Linnukan koululla

To 28.10. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
- Ari Juntunen ’Antakaa toisillenne an-
teeksi’. Su 31.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen. Ke 3.11. 
klo 18 Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Seurat su 31.10. klo 15 Jukka 
Marjakangas, Jussi Lahtinen. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fiOPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 4.11. klo 19 Matti Silvola: Job.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

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

To 28.10. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Jouni Korkala. Pe 29.10. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-
vuotiaille. Su 31.10. klo 11 Aamukirkko & pyhäkou-

lu, Risto Wotschke, Seppo Jokinen, aihe: häpeä. Klo 12.30 Lounas, klo 13.30 Seppo 
Jokinen, aihe: kutsumus. Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ti 2.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
Alfa-kurssi. Ke 3.11. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 4.11. klo 19 Lähde-ilta, 
Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu.  
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Kirkkoherra Toivo Hyyryläinen eläkkeelle
Juhla sunnuntaina 7.11.2010 alkaen klo 13 Yli-Iin kirkossa.
Vastaanotto, ruoka- ja kahvitarjoilu seurakuntatalossa.

Tervetuloa Yli-Iin seurakunta

La 30.10. Oulun Helluntaiseurakunnassa, Uusikatu 78
Aiheet:
klo 13 uupuminen ja masennus
klo 14 narsismin kaksi puolta
klo 15 kahvi
klo 16 vaikea lähimmäinen

Su 31.10. Oulun Su 31.10. Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34
Aiheet:
klo 11      häpeä
klo 12.30 kahvi
klo 13.30 kutsumus

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

• 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

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

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

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Eurooppa kohtaa islamin vai kohtaako?
Paikalla keskustelijoina
MEP Liisa Jaakonsaari, järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja
Tohtori, imaami Abdul Mannan, Oulun Islamilainen seurakunta
Pastori, Ilkka Mäkinen, Oulujoen seurakunta

Puhetta johtaa Latekoe Lawson Hellu

Keskustelutilaisuus Ma 1.11. kello 18:30

Eurooppalainen Ouluseutu ry

Kirkkotorin koulutuskeskus, 
Asemakatu 5.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Tapahtumat

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 

Terveydenhoitoa

Vuokralle tarjotaan
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Väinö Linnan 
silmät

Olen punainen.  Se johtuu vain osittain siitä, 
että olen työläisperheen lapsi. Suurin syy 
vasemmistolaisuuteni on työläiskirjailija 
Väinö Linna ja hänen Pohjantähti-trilo-

giansa, jonka luin teini-iässä monta kertaa. 
Pohjantähti on raamattuni sen Isomman kir-

jan ohella. Myös Tuntematon sotilas kuuluu vir-
ranlähteisiini.

Luin Pohjantähdestä kuinka köyhää kansaa 
kohdeltiin ennen muinoin. Heitä häädettiin tor-
pistaan, muilutettiin rajan yli ja ammuttiin ojan 
penkalle.

Opin Linnalta, että työväenliikkeellä on todella 
tilauksensa. Ilman sitä tämä maailma olisi paljon 
ikävämpi paikka elää.

Linna kertoo sisällissodan punaisesta ja valkoi-
sesta terrorista. Varsinkin punaisten kohtalo jär-
kyttää. Se kauhistuttava epäoikeudenmukaisuus, 
jonka he joutuivat kohtaamaan, oli merkki puh-
taasta pahuudesta.

Opin kavahtamaan valkoisia, noita lahtareita, 
jotka surmasivat punaisia sodan jälkeenkin. Eikä 
virkavalta viitsinyt aina puuttua asiaan. 

Samassa hengenvedossa minun on raskain mie-
lin tunnustettava, että valkoisten voitto oli hyvä 
asia. Ilman sitä meillä ei ehkä olisi itsenäisyyttä.  
Silti vapaussodassa ei ole muuta ylevää kuin nimi.

Olen varma, että monet muutkin ovat ammen-
taneet aineksia elämänkatsomukseensa Pohjantäh-
destä. Monet heistä näkevät palan Suomen histori-
aa Linnan tavoin. Hyvin monet. 

Tuntemattomassa Väinö Linna antaa maamme 
traagisille tapahtumille pienten ihmisten kasvot. 
Linna nostaa sodan polttopisteeseen tavalliset lah-
tiset ja hietaset, koska juuri heidät kirjailija tunsi 
parhaiten: olihan hän taistellut alikersanttina ko-
nekiväärikomppaniassa. 

Linna näki sodan ruohonjuuritasolta. Monet 
meistä näkevät sodan samalla tavalla, Linnan opas-
tamina. Eivätkä Linnan silmiä ole lainanneet vain 
rivimiehet ja työläiset. Joukossamme on ihmisiä 
kaikista yhteiskuntaluokista. Lääkäreitä, tuoma-
reita, rappareita, kaupan kassoja, Alkon myyjiä, sii-
voojia. Me jaamme Linnan historiakäsityksen.

Monet muutkin väsäsivät kirjoja jatkosodasta, 
mutta he eivät onnistuneet Linnan tavoin. Kansa-
kunnan kuvaa jatkosodasta eivät luoneet virheitään 
peittelevät kenraalit esikunnissaan eivätkä histo-
rioitsijat kammioissaan vaan Väinö Tampereelta.

Punaista sieluani kutkuttaa,  kuinka Linna pe-
si jatkosodan kuvauksessa hienoston edustajat. Se 
kertoo, että yhteiskuntamme on kehittynyt. Työläi-
nen voi nousta arvostetuksi ajattelijaksi. Sellaisena 
maamme sietääkin pysyä.

PEKKA HELIN

Operaatio 
Joulun Lapsi 
alkanut

Operaatio Joulun Lapsi on 
jälleen alkanut. Voit an-
taa lahjasi Romanian ja 
Moldovan köyhyydessä 

eläville lapsille pakkaamalla lah-
japaketin. Operaation tarkoituk-
sena on viedä rekallinen joulupa-
ketteja Romaniaan ja Moldovaan.
Keräys on maanlaajuinen. 

Saat tyhjän laatikon ja ohjeen 
sen täyttämiseen lahjoilla Oulun 
NMKY:ltä, joka sijaitsee Raatin 
saaressa osoitteessa Raatintie 7. 
Laatikoita ja ohjeita voi hakea ar-
kisin kello 12–16, paitsi 28.–29. 
lokakuuta, jolloin talo on suljet-
tu. Ohjeiden mukaan täytetty-
jä laatikoita otetaan vastaan sa-
massa paikassa 8.–13. marras-
kuuta kello 14–18.

Mauri Ketola on pitkään ollut 
mukana Operaatio Joulun Lap-
sessa. Ketolan mukaan Operaa-
tion tavoittamat lapset eivät vuo-
den aikana saa mitään muuta pa-
kettia. Paketit annetaan lapsille 

käteen, jotta kukaan ei voisi vie-
dä heiltä joululahjaa.

– Suurin palkinto jakajalle on, 
kun näkee lasten silmien loista-
van, Ketola kertoo.

Rekkalastiin mahtuu noin  
10 000 pakettia. Joskus paketteja 
on niin paljon, että yksi rekka ei 
riitä niiden viemiseen. Silloin on 
jouduttu järjestämään muita kul-
jetustapoja.

Laatikoita voi tehdä monen-

ikäisille lapsille. Ohjeissa kerro-
taan millaisia lahjoja eri-ikäisille 
lapsille on syytä antaa.

Romaniassa paketit annetaan 
syrjäisten seutujen lapsille. Mol-
dovassa paketit viedään lasten tu-
berkuloosisairaaloihin.

Operaatio Joulun Lapsi järjes-
tetään nyt 16. kerran. Operaation 
järjestää Patmos Lähetyssäätiö.

PEKKA HELIN

Arja Korisevasta uusi 
Reilun kaupan lähettiläs

Laulaja Arja Koriseva on ni-
mitetty uudeksi Reilun kau-
pan lähettilääksi. Valinnan 
tekee Reilun kaupan edistä-

misyhdistys, ja lähettilään arvo-
nimi myönnetään joka vuosi yh-
delle tai kahdelle tunnetulle suo-
malaiselle. 

Lähettilään tehtävänä on edis-
tää Reilua kauppaa omalla toi-
minnallaan ja antaa Reilulle kau-
palle Suomessa tutut kasvot. 

Arja Koriseva on ylpeä ja iloi-
nen uunituoreesta tittelistään. 

– Olen itse pienen kylän tyt-
töjä ja näen, miten paljon maan-
viljelijät tekevät työtä elinkeinon-
sa eteen. Ajatus siitä, että kovas-
ta työstä ei saa ansaitsemaansa 
palkkaa tai arvostusta, on sietä-
mätön epäreiluudessaan. 

Hänestä on tärkeää, että jokai-
nen voi auttaa toista ihmistä hel-
polla ja vaivattomalla tavalla: va-
litsemalla ruokakaupassa Reilun 
kaupan tuotteita.

Koriseva kertoo jo etukäteen 
tunteneensa monia Reilun kau-
pan tuotteita, mutta silti tuottei-
den kokonaismäärä ja monipuo-
linen tarjonta yllättivät hänet. 

– Aion itse ryhtyä ostamaan 
erityisesti Reilun kaupan appel-
siineja ja muita hedelmiä – ja 
haastan kaikki suomalaiset te-

kemään samoin. Rakastan myös 
jäätelöä, suklaata ja kukkia, ja on 
kiva huomata, että myös niitä saa 
Reilun kaupan tuotteina, Korise-
va sanoo. 

Arja Korisevan rinnalla Rei-
lun kaupan lähettiläänä toimii 
vielä toisen vuoden Wilson Kir-
wa. Kirwa valittiin tehtävään vii-
me vuonna. Hän on pitänyt Rei-

lua kauppaa ahkerasti esillä kou-
luissa eri puolilla Suomea.

Reilun kaupan lähettiläinä 
ovat aiemmin toimineet Erk-
ki Toivanen, Kirsi Piha ja Pent-
ti Arajärvi, Pirkko Mannola ja 
Antti Kaikkonen sekä Virpi Hä-
meen-Anttila.

RAUHAN TERVEHDYS

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Operaatio Joulun Lapsi kerää leluja ja vaatteita sisältäviä 
joululahjapaketteja Romanian ja Moldovan lapsille.
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Toimivat Seurakuntalaiset
Puolueista riippumaton

www.toimivatseurakuntalaiset.Þ

  JUMALAN SANA
! !      !    -
!  IHMISEN €€NI

!     TOIMII T€N€€NKIN

TS

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
oulu@vvo.fi
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulujoen seurakunnassa on haettavana 

KAPPALAISEN VIRKA
(Yli-Iin seurakuntapiiri)

Tiedustelut: kirkkoherra Jouni Riipinen, p. 044 316 1719 ja 
kappalainen Pentti Kortesluoma, p. 040 575 2716.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkaan päättyy 12.11.2010 klo 16.

Paikkoja avoinna

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys 31.10. kello 9.55–12.00. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Tiina Kin-
nunen. Musiikista vastaavat 
kanttorit Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso sekä Frööky-
nät. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Eve-
liina Korkea-aho, aiheena on 
anteeksiantaminen. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa puhutaan Oulugospelista, 
joka järjestetään pyhäinpäivän 
aikaan jo 30. kerran. Tapahtu-
man sisällöstä kertoo nuoriso-
muusikko Esa Rättyä.

Radio Dei Toivon päivä 
www.toivonpaiva.fi
Ke 3.11. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Nuorisomuusikko Esa 
Rättyä menetti isänsä 8-vuoti-
aana, mistä löytyi miehen malli?
To 4.11. klo 15.40 Viisi Teesiä 
Kirkosta, eli millainen on unel-
mieni Kirkko. Tiedottaja Mervi 
Päivärinnan ajatuksia.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 31.10. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaaja 
Eveliina Korkea-aho, aiheena  
anteeksiantaminen.
Su 31.10. klo 10 radiojumalan-
palvelus Pattijoen kirkosta. Ra-
diojumalanpalveluksen jälkeen  
uusintana edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma. Siinä pa-
neudutaan kirkon jäsenyyden 
merkitykseen ja siihen, mihin 
luottamushenkilöt voivat kir-
kossa vaikuttaa. Aiheesta kes-
kustelevat Oulun seurakun-
tayhtymän tiedottaja Rebek-
ka Naatus sekä Marja Blomster.
Ma 1.11. klo 17.05 Etappi-ohjel-
ma. Seurakuntavaalit nuorten 
näkökulmasta. Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.
Ke 3.11. klo 17.05 Suurella Sy-
dämellä -ohjelmassa keskus-
telua seurakuntien vapaaeh-
toistyöstä. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 31.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-

taa Matti Pikkaranen ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Musiikis-
ta vastaavat kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso se-
kä Fröökynät.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 31.10. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, avus-
taa Pekka Rehumäki ja Hugo 
Lehkonen, kanttorina Eija Sa-
volainen. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Operaatio Joulun Lapsi Oulu tiedottaa!
“Kenkälaatikkojen” aihioita ja täyttöohjeita löytyy ma-pe 
kello 12–16 Raatin Nuorisotalon ensimmäiseltä porras-
tasanteelta, paitsi ei 28.–29.10.
Paketteja otetaan vastaan ONMKY:n toimistossa 
8.–13.11.2010 ma–la klo 14–18.

Vaalietapeissa pureudutaan 
päätöksentekoon

Oulun, Raahen ja Kalajo-
kilaakson alueen seura-
kuntien yhteisessä Etap-
pi-ohjelmassa syven-

nytään tänä syksynä seurakun-
tavaaleihin. Ohjelmat kuullaan 
Radio Pookin taajuudella (Ou-
lu 88,0 MHz) maanantaisin kello 
17.05 ja sunnuntaisin radiojuma-
lanpalveluksen jälkeen. 

Ensimmäinen jakso lähetet-
tiin viime maanantaina ja se uu-
sitaan sunnuntaina 31. lokakuu-
ta. Ohjelmassa käydään läpi, mi-
tä seurakunnan luottamushen-
kilönä voi saada aikaan. Samalla 
avataan myös seurakuntien hal-
lintoa ja esitellään vaalikoneen 
käyttöä.

1. marraskuuta lähetettäväs-
sä toisessa jaksossa paneudutaan 
seurakuntavaalien ennakkoää-
nestykseen; missä voi äänestää 
ja miten se tapahtuu. Ohjelmas-
sa kuullaan myös nuoren näkö-

kulma. Toista jaksoa ei uusita, sil-
lä ennakkoäänestys päättyy jo sa-
man viikon perjantaina.

8. marraskuuta lähetettävä 
kolmas lähetys sen sijaan uusi-
taan kahdesti: molempina var-
sinaisina äänestyspäivinä 14. ja 
15. marraskuuta. Silloin käydään 
läpi, miten äänestys tapahtuu ja 

milloin tulokset selviävät. Ohjel-
massa kuullaan myös gallup en-
nakkoäänestyspaikalta.

Sunnuntaina 21. marraskuu-
ta ruoditaan vaalien lopputulos-
ta ja ääneen pääsee myös yksi uu-
si luottamushenkilö. 

RAUHAN TERVEHDYS
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Kirkko keskelle arkea - Keskusta ja sit.

Tuiralainen   valitse uudelleen

Antero Aakko
Myyntijohtaja, ins.

Teuvo Siikaluoma
alueasiamies

Valtuusto Valtuusto

Neuvosto Neuvosto

N:o N:o

N:o N:o

39 52

117 130

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

Hallintojohtokunnan puheenjohtaja, TL, KTM

ehdokkaanasi

Kirkko keskelle arkea – Keskusta ja sitoutumattomat

Oululainen. Äänestä nuorten ääni kuulumaan kansankirkkomme toiminnassa.

Tuiran seurakunta

Kantomaa Laura
opiskelija

valtuusto 44
neuvosto 122

Saine Elina
FM, Projektipäällikkö

valtuusto 51
neuvosto 129

Sivonen Tapio
FM

valtuusto 53
neuvosto 131

Karjasillan seurakunta

Hopiavuori Ari-Martti
Koti-isä

valtuusto 2
neuvosto 73

Tuomiokirkkoseurakunta

Hukka Jaana
Fil.maisteri,
valtuusto 32
neuvosto 79

Oulujoen seurakunta

Niskanen Joel
opiskelija

valtuusto 45
neuvosto 76

Eskola Virve
Ohjaaja

valtuusto 36
neuvosto 67

Oululainen äänestä ja vaikuta seurakuntavaaleissa

Kirkko keskelle arkea – Keskusta ja sit.
Valitse ehdokkaasi KKA – yhteislistaltamme

Ohjelmamme löydät www.oulunseurakunnat.fi/valitsijayhdistykset

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sit.

Ajatuksiani:
* Ohjataan varoja toimintaan

* Lähikirkko koko Oulun alueelle

* Välittävä kirkko keskelle arkea

Tuiralainen, äänestä seurakuntavaaleissa
UUTTA VOIMAA LUOTTAMUSTOIMIIN

Maila Vallström
tilitoimistoyrittäjä

Valitse valtuuston 
vaalissa

(valkoinen 
äänestyslippu)

(oranssi
äänestyslippu)

Seurakunta-
neuvoston vaalissa 133

55

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sit. 

Muistathan äänestää seurakuntavaaleissa 14.–15.11.

Palveluja tarjotaan

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. 

Siis häh, 
mistä minä tiedän missä 

on liikaa rahaa?

Rauhan Tervehdys testa-
si seurakuntavaalien vaa-
likoneen. Ehdokkailta on 
vaalikoneessa kysytty eri-

laisia asioita. Äänestäjiltä ky-
sytään samat kysymykset. Kun 
vastauksia verrataan keskenään, 
saadaan selville, ketkä seurakun-
nan ehdokkaista ovat eniten sa-
maa mieltä äänestäjän kanssa.

Yhden toimituksen jäsenen 
paras ehdokas oli hänen kans-
saan asioista 70-prosenttises-
ti samaa mieltä. Muu toimituk-
sen väki oli parhaan ehdokkaan-
sa kanssa samaa mieltä 63- ja 
58-prosenttisesti.

Vaalikoneessa kysytään esi-
merkiksi, mikä 
on painavin syy 
liittyä kirkkoon, 
mielipidettä ho-
moparien siunaa-
misesta tai mi-
hin seurakunnan 
voimavaroja pitäisi ohjata.

Vaalikoneen vastausvaihtoeh-
dot olivat huonoja, kuului yhden 
testaajan mielipide. Sopivia vas-

Vaalikone 
punnitsee

tausvaihtoehtoja oli vain parissa 
kysymyksessä. Lisäksi jotkut ky-
symykset olisivat saaneet olleet 
painoarvoltaan suurempia kuin 
toiset, jolloin vaalikone olisi an-
tanut niille enemmän pisteitä.

Paljastavat  
perustelut
Vaikka painoarvo on kaikilla ky-
symyksillä sama, kukin äänestä-
jä voi tietenkin arvioida itse, mi-
kä kysymys on hänelle kaikkein 
tärkein. Silloin kannattaa käydä 
lukemassa ehdokkaan vastauk-
set perusteluineen, mikäli ehdo-
kas on perusteluita kirjoittanut.

Yhdelle toimituksen jäsenis-
tä vaalikone an-
toi ehdokkaista 
11 nimen listan. 
Kaksi ehdokasta 
jakavat viimeisen 
sijan, joten listas-
sa on 11 nimeä ta-

vanomaisen kymmenen sijasta.
Listan voittaja on 62-vuotias 

työsuhdepäällikkö. Kymmenes-
sä kysymyksessä toimittaja on 

hänen kanssaan samaa mieltä, 
neljässä toimittaja ajattelee toi-
sella tavalla. 

Työsuhdepäällikkö kannattaa  
sosiaalidemokraatteja kuten toi-
mittajakin. Toimittajan listassa 
on  peräti kuusi Elävä seurakun-
ta – lähellä ihmistä -listan edus-
tajaa. 

Ovatko puoluesympatiat rat-
kaisevia ehdokkaiden löytymi-
sessä? Toimittaja teki  haun toi-
sen kerran, mutta tällä kertaa 
hän ei merkinnyt vaalikonee-
seen puoluesympatioitaan. Uu-
della listalla lähes kaikki ehdok-
kaat ovat samoja kuin ensimmäi-
selläkin listalla. 

Toinenkin toimituksen jä-
sen haki ehdokkaita samalla pe-
riaatteella. Hänen molemmil-
la listoillaan oli sama kärkikak-
sikko. Puoluehypoteesi romahti 
kappaleiksi.

Yhden toimituksen jäsenen 
suosikkiehdokas ei osallistunut 
vaalikoneeseen. Se kertonee jo-
tain motivaatiosta? Vaikka ykkö-
seksi kohosi vieras ihminen, hä-

nen perustelunsa olivat niin päte-
viä, että ehdokkaan voisi hyvin-
kin valita pelkän vaalikoneen pe-
rusteella. Hyvä, että ehdokkaiden 
väliltä löytyy selkeitä eroja.

Hailuoto, Lumijoki 
ja Tyrnävä puuttuvat
Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueen seurakunnista vaaliko-
neeseen ovat jättäneet osallistu-
matta vain Hailuoto, Lumijoki ja 
Tyrnävä.

Seurakunnat ovat voineet va-

lita vaalikoneeseen joko kirkko-
hallituksen tekemät kysymyk-
set, ottaa niiden lisäksi mukaan 
omia kysymyksiä tai tehdä koko-
naan omat kysymykset. 

Kahtena ensimmäisenä päivä-
nä vaalikonetta käytti 60 000 ää-
nestäjää. Ennätykset on tehty ri-
kottaviksi, tuumaa toimitus.

PEKKA HELIN

Vaalikoneen osoite: 
seurakuntavaalit.vaalikone.org/fi. 

Vaalikoneen 
vastausvaihtoehdot 
olivat huonoja.
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Tarjous on voimassa 31.12.2010 asti ja koskevat vain uusia tilaajia Suomessa. 
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Osoitetietoja 
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
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 • fysioterapia  • lymfaterapia  • hieronta
 • jalkojenhoito  • liikuntaryhmät  • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

toimintaterapia

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

 RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti

Kotimaa-Yhtiöt
puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Terveys ja hyvinvointi 

Nooan arkit Oulun 
kaupunginkirjastossa

Oulun kaupunginkirjas-
tossa voi nähdä Nooan 
arkki -töitä marraskuun 
alkuun asti. Työt liitty-

vät on Pohjois-Pohjanmaan Hil-
jennä hetkeksi -ympäristötietoi-
suusteemaan. Teemavuodesta on 
tänä vuonna vetovastuussa Ou-
lun hiippakunta.

Ympäristöasioihin liitetään 
paljon uhkakuvia, jotka toteu-
tuessaan vahingoittavat vakavas-
ti luonnon tasapainoa ja elämän-
tapaamme.  Nooan Arkki ja ker-
tomukseen kiinteästi liittyvä sa-
teenkaari ovat toivon kantajia.

Menneisyydestä voidaan op-
pia, mutta on ennen kaikkea kat-
sottava eteenpäin.

Millä tavoin voimme yhdes-
sä toimia ilman, maan, veden ja 

kaiken elävän, myös ihmisen suo-
jelemiseksi? Mitkä asiat kantavat 
meitä eteenpäin? Mitkä antavat 
toivoa?  

Paras työ palkitaan kameral-
la Pohjois-Pohjanmaan maakun-
tapäivillä Oulussa 1. marraskuu-
ta. (RT)

L o t t a  T i i r o la
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23. sunnuntai helluntaista on saanut otsikokseen vetoavan aiheen: Antakaa toi-
sillenne anteeksi. Evankeliumikirjassa todetaan: ”Tämän sunnuntain si-
sältönä ovat anteeksiantamus ja siitä avautuva keskinäinen rakkaus. Koko 

elämämme perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. 
Se velvoittaa meidät kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksian-
tavasti. Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääse-
vät vaikuttamaan kaikessa rikkaudessaan.”

Päivän evankeliumissa kerrotaan 10 000 denaarin velan anteeksi saaneesta palvelijas-
ta. Hän ei silti oppinut itse anteeksiantavaa mieltä, vaan kävi oman velallisensa kurkkuun 
kiinni ja toimitti hänet vankilaan. Pian ankara palvelija oli kuitenkin itse vankilassa ja 
vanhat velat olivat edelleen voimassa. 

UT:n lukukappaleena on Efesolaiskirjeen kohta, jossa kristittyjä neuvotaan keskinäis-
ten välien hoitamisessa:

”Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman 
ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin 
aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan 
tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpees-
sa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kul-
loinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhäl-
le Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki kat-
keruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne koh-
taan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on anta-
nut teille anteeksi Kristuksen tähden.”

Kappale on omalla tavallaan luettelo synneistä. Siinä käydään läpi erilaisia rikkomuk-
sia valheesta vihastumiseen, varastamiseen, rivojen puhumiseen ja riitelyyn. Loppuhui-
pennuksena anteeksiantamus vapauttaa katkeruudesta.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 119:162–168 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 50:15–21 
Toinen lukukappale 
Ef. 4:25–32 
Evankeliumi 
Matt. 18:23–35 

Polvistumme sinun eteesi,

pyhä Jumalamme ja Isämme.

Anna veljemme Kristuksen Hengen

asua sydämissämme.

Anna rakkauden olla elämämme perustus ja kasvupohja.

Avaa katseemme niin,

että yhdessä kaikkien pyhien kanssa

voisimme aavistaa rakkautesi leveyden,

pituuden, korkeuden ja syvyyden, joka

on kaikkea tietoa ylempänä.

Anna oman täyteytesi näin vallata meidät kokonaan.

Aamen.

Jokainen päivä 
on hyvän teon päivä
Mitä hyvää olet tehnyt viime päivinä lähimmäisellesi? Tarjonnut nenälii-
naa, kurkkupastillia ja auttavaa kättä. Tekoja ei lasketa, erikseen muistikir-
jaan merkitä, mutta ne huomataan, ne ilahduttavat ja helpottavat. Aamuter-
vehdykset, hyvänpäiväntoivotukset ja hymy pelastavat päivän. Martti Luther 
opetti kahdesta rakkaudesta: on rakkautta, jolla Jumala rakastaa ja rakkautta, 
jolla ihminen rakastaa. Luther lausuu niiden eron seuraavasti: Jumalan rak-
kaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa; ihmisen rakkaus syntyy rakastetta-
vastaan.

Olen saanut elää hyvyyden ja hyväksynnän koskettamana. Olen kuiten-
kin syntinen, olen tehnyt pahaa sanoin ja teoin, laiminlyönyt lähimmäisiäni, 
tunnustan ja pyydän: ”Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syn-
tini anteeksi.” Jumalan sana vakuuttaa meille: ”Tämä sana on varma ja vas-
taanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan 
syntisiä.” Sitä sanaa, tunnetta, on kuitenkin vaikea sanoa ja sanoittaa. Tun-
tuu kuin se jäisi kiinni kitalakeen eikä suostu tulemaan ulos. Se sana löytyy 
Raamatusta 150 kertaa, vaikea sana, jolla on iso merkitys: anteeksi!   Jeesus 
opettaa seuraajilleen: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikko-
muksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette 
anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Jumalan rakkaus antaa meille rohkeutta syyllisyytemme tunnustami-
seen. Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, eriskummallista. Jumala 
ei näe meitä heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän 
näkee meidät rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskon siihen, 
että minusta pidetään todellakin huolta, en todellakaan ole yksin, että Jumala 
rakastaa tosiaan myös minua antaa rauhan tähän kärkkyvän levottomuu-
den ahdistamaan sydämeen.  Rakkauden pitäisi synnyttää rakkautta, rak-
kautta lähimmäiseen. Siksi me olemme maan suola, siksi me olemme maail-
man valo. Siksi meillä kaikilla on tärkeä tehtävä: Rakasta Jumalaa yli kaiken 
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

JUHA VäHäKANGAS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

w w w.sxc . hu
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OSSI TIMONEN 
17 vuotta, Haukipudas, 
opiskelee catering-alaa

1. Näissä ilmoitetaan ihmisille äänestysiästä. 
Ei kyllä jaksa kiinnostaa, ei seurakunta- eikä 
kirkkohommat. Mainoksina nämä ovat siinä 
mielessä hyviä, että ne kertovat asiasta.
2. Jotain olin jo vaaleista kuullutkin.
3. ”Aikuistu” on paras. Kun täyttää 16 
vuotta, alkaa pikku hiljaa aikuistua, ei ole 
enää pikkulapsi.
4. ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien puolesta” 
on huonoin. Kirkko- ja seurakunta -sanat 
tökkäävät aina.

JANNE KAARELA
17, Oulu, opiskelee catering-alaa

1. Aika hyvin näistä käy ilmi, mistä on kyse. 
2. En ole kuullut vaaleista aikaisemmin.
3. Ihan hyviä ilmoituksia ovat, mutta 
”Aikuistu” on paras. Pittää ruveta jo 
aikuisten asioita miettimään.
4. ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien puolesta” 
on tyhmin.

NIKO RIIHOLA
17, Oulu, opiskelee catering-alaa

1. Jotain vaaleja nämä mainostavat.
2. En tiennyt, että seurakuntavaalit ovat 
tulossa.
3. Paras on tuo, missä käsketään äänestää 
isänpäivänä.
4. ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien puolesta” 
on huonoin.

VIRPI MääTTä
21, Oulu, opiskelee autonasentajaksi

1. Seurakuntavaaleihin näyttävät liittyvän. 
Onnistuneita ilmoituksia, huomio 
kiinnittyy niihin ennen kuin huomaa, että 
kyse on seurakuntavaalista.
3. ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien 
puolesta” on suosikkini. Tuo poika on ihan 
sellaisen perusteinipojan näköinen, jota ei 
välttämättä kiinnosta. Aikuistu-sana taas 
on tekstinä paras. Mulla oli itselläkin se 
pinssinä, mutta annoin sen kaverilleni. Hän 
halusi sen välttämättä.
4. En löydä sellaista, josta en pitäisi. Näissä 
ei ole mitään perinteisiä kirkon ihmisiä, 
vaan tavallisia ihmisiä.

Nuorilla  
selvä suosikki
Rauhan Tervehdys kysyi Haukiputaan ammattiopistossa 
opiskelevilta nuorilta, mitä ajatuksia seurakuntavaalien 
lehtimainonta herättää.

1. Mistä mainoksissa on kysymys?
2. Tiesitkö, että seurakuntavaalit ovat tulossa?
3. Mistä mainoksesta pidät eniten?
4. Mistä pidät vähiten?
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MIRA KAKKO
17, Ii, opiskelee catering-alaa

1. En tiedä mitä mainostavat, varmaankin jotain 
kirkkoa ja äänestysikää.
2. En tiennyt, että vaalit ovat tulossa.
3. Mainosten tekstit ovat hassuja, ei niistä tiedä 
mitä ne tarkoittavat, esimerkiksi tuo tikku ristiin 
-juttu. Suosikkini on ”Aikuistu”, ettei ihminen 
enää 30-vuotiaana leikkisi penikkaa. Myös 
isänpäiväilmoituksen kurkkaava hahmo on kiva.
4. Vähiten mieluinen on ”Löydä hyvää seuraa 
vaalikoneella”. Myös ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien 
puolesta” on tyhmä.

EVELIINA KARJALAINEN
17, Kiiminki, opiskelee catering-alaa 

1. & 2. Joku vaali on kyseessä, vaikka en ollut kuullut 
siitä aikaisemmin.
3. ”Aikuistu” on paras, se on lyhyt ja ytimekäs. 
Näissä on normaaleja perusihmisiä. Toisaalta myös 
”Äänestysikä” on hyvä, tytön ilme ei ole poseeraava.
4. Vähiten mieluinen on ”Löydä hyvää seuraa 
vaalikoneella”. Toisaalta tikku ristiin -ilmoituksen 
henkilö on vähiten kiinnostava.

JANNE-PEKKA TUOHIMAA
16, Kiiminki, opiskelee logistiikka-alaa

1. En tiedä, mistä näissä on kyse. Joku 
äänestyshomma?
2. Ihan hyviä ovat, mutta en pysähtyisi silti katsomaan 
niitä. Eivät iske minuun. Mikään mainos ei saisi minua 
äänestämään.
3. Suosikkini on ”Aikuistu”. Sen teksti ja kuva 
kiinnostavat, kun olen tässä iässä.

ALEKSI PERäTALO
17, Kiiminki, opiskelee rakennusalaa

1. En yhtään tiedä.
2. En ollut kuullut vaaleista.
3. Eivät nappaa, ovat tylsännäköisiä, mutta paras on 
”Aikuistu”. Tässä iässä se nappaa.

PENTTI KATISKA
16, Kiiminki, opiskelee logistiikka-alaa

1. Näillä kerätään ääniä.
2. Olin kuullut vaaleista ennakkoon. Kyllähän vaalit 
jonkun verran kiinnostavat.
3. Mitä tuo ”Yksi kirkon ja kirkko kaikkien puolesta” 
meinaa? Suosikkini on ”16. Äänestysikä”. Sen tekee 
kiinnostavaksi se, että tähän saakka aikuiset ovat 
äänestäneet, mutta nyt nuoretkin saavat äänestää.

RIKU PERäTALO
16, Kiiminki, opiskelee logistiikka-alaa

1. Ei mittään hajua, mitä nämä ovat. Mitä näillä 
haetaan, sitäkö että 16-vuotias voi äänestää?
2. Olen kuullut siitä, että seurakuntavaalit ovat tulossa.
3. ”Äänestysikä” on paras, koska jo 16-vuotiaana voi 
vaikuttaa äänestämällä.

TEKSTIT: SATU LAPINLAMPI

Ku va t  R i i t t a  H i r vo n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 31.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkaranen ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Fröökynät. Radioin-
ti radio Dei. Suora lähetys 
osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 31.10. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen, 
kanttorina Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 28.10. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Tee-
hetki. 
Messu su 31.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Riitta Piippo. Aamupuu-
ro ennen messua. Kahvikes-
kustelu.
Messu su 31.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, avustaa Ma-
ri Flink, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 31.10. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 31.10. klo 12 Kau-

YlikiiMinki
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Hailuoto
Messu su 31.10. klo 18. Toi-
mittaa Árpád Kovács, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas 
Messu su 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, Jokikylän ry:n laulu-
ryhmä. Perheen sunnuntai. 
Seurakunta tarjoaa kirkko-
kyytiä, ilm. diakoniatoimis-
toon p. 5472 636 pe klo 9–11. 
Kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 16 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, kanttori-
na Kaisa Säkkinen. Kirkko-
kahvit.

Kempele
Messu su 31.10. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Pekka Rehumäki ja 
Hugo Lehkonen, kanttori-
na Eija Savolainen. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Kuunte-
le jumalanpalvelukset suo-
rana netistä: www.evl.fi/srk/
kempele.

Liminka
Messu su 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta. 

Lumijoki
Messu su 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Juha Pöykkö. 
Pyhäkoulu sakastissa saar-
nan aikana.

Muhos
Messu su 31.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, saarnaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. Eläkeliiton laulu-
ryhmä. Tuottajien  kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit seurakunta-
talossa.

Oulunsalo
Messu kirkossa su 31.10. klo 
10. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
keStilä
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 13 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä.

PiiPPola
Messu su 31.10. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä.

Pulkkila
Messu su 31.10. klo 13 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Vapaaehtoisten kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RantSila
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Syöpäyhdistyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Sadonkorjuun kii-
toskirkko.
Messu su 31.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Sadon-
korjuun kiitoskirkko.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Huo-
maa aika.

kovainion kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 31.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.10. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 4.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Juha Soranta. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 31.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, saarnaa Juha 
Kyllönen, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Ynnin mieskuoro. 
Herättäjä-Yhdistyksen kirk-
kopyhä. 
Messu su 31.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Messu su 31.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Laura Kumpula. 
Sanajumalanpalvelus su 
31.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
iltamessu su 31.10. klo 18 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 

Jussila, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Marjo Irjala. 
eläkeläisten ja laitosvä-
en messu ti 2.11. klo 13 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustavat Päivi 
Moilanen ja Saila Luukko-
nen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Linja-autokuljetus 
messuun: 11.35 Pyhän Luuk-
kaan kappeli-Kaitoväylä-Rai-
totie, 11.55 Pateniemen kirk-
ko, 12.00 Palokan palvelu-
keskus, 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, 12.15 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, 12.30 Pyhän Tuomaan 
kirkko, 12.40 Mäntykoti ja 
Tuirankartano, 12.45 Kan-
gastien palvelukeskus-Tuiran 
kirkko. Yhteinen kahvihetki 
ja musiikkiesityksiä. Paluu-
kuljetus noin klo 14.45 Tui-
ran kirkolta.
Viikkomessu ke 3.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Marjo Irjala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 31.10. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu su 31.10. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Lähetyslounas.

Laulumme sinulle

Syksy korjaa satoaan
pihan puista,
pudottaa keltaista 
kuisketta ja laulaa
helisten:

Me menemme maahan, 
sinne mistä saimme
syntymme,
palaamme takaisin
äitimme helmaan,
tässä viime laulumme
sinulle.

Tulemme takaisin kun 
leivon laulu laimenee,
kevät pälvensä 
kadottaa,
käki kuusikon 
kuuluttaa ja
kutsuu suvinen maa.

JOUNI VAINIONPää
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
28.10. ja 4.11. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen. 
hartaus to 28.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
aamupiiri la 30.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 30.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Matalan kynnyksen ilta ti 
2.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Aiheena varo-
vainen Filippus ja epäilevä 
Tuomas, Rallu Kemppainen.
Raamattupiiri ke 3.11. klo 15, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 3.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 3.11. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pentti Huhtinen.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 3.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
hartaus to 4.11. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Raamattupiiri to 4.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 4.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
hartaus to 4.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 28.10. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 28.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 28.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
torstai-illan raamattupii-
ri to 28.10. klo 18, Kastel-
lin pappila. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 29.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 31.10. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Kari Päkkilä, 
Samuli Riekki
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 2.11. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
3.11. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Pyhäinpäivän virsilauluil-
ta ke 3.11. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Mukana Erja 
järvi, Riitta Piippo ja Aino-
Emilia Siurua, kantele. Tee-
terjoilu.
Miesten raamattupiiri ke 
3.11. klo 18, Karjasillan kirkko.  
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 3.11. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 4.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 28.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
28.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.10. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
herättäjän kirkkopyhä su 
31.10. klo 10, Tuiran kirkko. 
Aloitamme messulla. Ruo-
kailu ja kahvit messun jäl-
keen. Seurat n. klo 12 kir-
kossa. Esko Laukkanen esit-
telee ja veisauttaa ”Naisia 
Siioninvirsien runoilijoina”, 
siioninvirsiseurat Ulla Säilä, 
Pasi Kurikka ym. 
Raamattupiiri ti 2.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiirin lauluilta ti 
2.11. klo 18, Tuiran kirkko. 
Laulattaa Arvo Ågren. Mie-
het ja naiset tervetuloa.
lähetys- ja raamattupiiri ke 
3.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
Pateniemi-herukka alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 3.11. klo 18, 
Pateniemen kirkko.
Raamattupiiri to 4.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.11. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
  
Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 31.10. klo 17, Oulujo-
en kirkko. Niilo Rauhala ja Ti-
mo Jurvelin.

YlikiiMinki
taizé-ilta pe 29.10. klo 19–
21, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Lue juttu s. 16.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 2.11. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. An-
teeksiantamuksesta ja ar-
mosta kertovia virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -yhteis-
lauluilta pe 29.10. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
Pyhäinpäiväaaton konsert-
ti pe 5.11. klo 20, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
Musiikkia kaipauksesta ja 
toivosta to 18.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Musiikista vastaa-
vat kanttorit Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Tommi Hekkala. Ti-
laisuuden jälkeen on mah-
dollisuus jäädä keskustele-
maan diakoniatyöntekijöi-
den kanssa. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.
kaatuneitten omaiset ma 
1.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
työttömien ruokailu ke 
3.11. klo 12–14, Öberg. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 1.11. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Palvelupiiri ma 1.11. klo 
16.30, Kaukovainion kap-
peli. Diakoniaryhmä sinulle, 
joka haluat toimia vapaaeh-
toisena Karjasilta-Kaukovai-
nio-alueella.
Ystävän kammari ti 2.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 2.11. klo 14, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 
Diakoniamyyjäiset la 13.11. 
klo 10, Kaukovainion kappe-
li. Myytävänä käsitöitä, lei-
vonnaisia, hernekeittoa ja 
arpoja. Tuotto diakoniatyön 
tukemiseen. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Juttutupa ma 1.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätiedot Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 1.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laitisel-
ta p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 1.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisä-
tietoja Päivi Moilanen p. 040 
5747 064.
Diakoniapiiri ma 1.11. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Keskustelun, tapaamisen, sa-
nan ja rukouksen paikka seu-
rakunnassa. Lisätiedot Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092
työttömien ruokailu to 4.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Aterian hinta 2 €. Li-
sätietoja diakoni Sami Riipi-
nen p. 040 5747 149. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa.

 
Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehitYSVaMMaiSet
Varttuneitten porinapiiri 
ti 2.11. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 2.11. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

kuuloVaMMaiSet
lähetyspiiri ma 1.11. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
ehtoolliskirkko to 4.11. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 

näköVaMMaiSet
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 28.10. klo 13, Ca-
ritas-kodin kirjastossa, 1.ker-
ros. Opasystävä vastassa pi-
halla pääoven läheisyydessä. 
Ennen piirin alkua on mah-

dollisuus ruokailla ravinto-
la Caritaksessa. Seniorilou-
nas  yli 65-vuotiaille 6 € / hlö, 
muille 7,40 € / hlö.
näköpiiri ti 2.11. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, ala-
sali. Mukana Jyrki Vaaramo 
tuomiokirkkoseurakunnas-
ta. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen Isokadun ulko-
ovella.

PäihDetYö
naistenryhmä pe 29.10. klo 
13, Diakoniakeskus. Huomaa 
uusi paikka Taka-Lyötyssä.
tavoiteryhmä ma 1.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. Huo-
maa uusi paikka Taka-Lyö-
tyssä.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Kotitekoisia leivon-
naisia, hilloja ja mehuja, kä-
sitöitä, arpoja yms. Kahvilas-
sa emännöivät Oulun palve-
lualan opiston opiskelijat. 
Tuotto lähetystyölle Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-

ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä. Lah-
joituksia otetaan vastaan p. 
044 316 1720.  
lähetystovi pe 29.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Lauluja maailmalta, San-
na Leppäniemi.
laulutuokio to 4.11. klo 13, 
Lähetyssoppi. Henna-Mari 
Sivula.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 28.10. klo 
14, Vanha pappila, Sipiläsa-
li. Lauri Kujala.
Raamattu- ja lähetyspäivät 
30.–31.10. Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus. 
lähetyspiiri to 4.11. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. Päi-
vi Jussila.

Karjasillan seurakunta
Perinteiset seppeletalkoot 
1.11.–3.11. Kaukovainion kap-
pelissa. Seppeleenmyynti 4.–
5.11. Ks. erillinen ilmoitus.
kaukovainion lähetyspiiri ti 
2.11. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 1.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pieni inkerin kirkko suuren 
äiti-Venäjän kainalossa su 
31.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. Oulujoen seura-
kunta tukee teologista kou-
lutusta Inkerin kirkossa, mis-
tä kertoo Pentti Kortesluo-
ma. Kahvitarjoilu.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 1.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.11. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlikiiMinki
ompeluseurat ma 1.11. klo 
18, Piispankamari. Tehdään 
yhdessä käsitöitä ja opitaan 
toisiltamme.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lasten-
tapahtumat.

Vaalikirje kutsuu 
oululaisia äänestämään

Oulun seurakunnat ja 
Yli-Iin seurakunta lä-
hettävät jokaiselle ää-
nioikeutetulle vaali-

kirjeen, jonka pitäisi saapua 
lokakuun loppuun mennessä. 

Vaalikirjeessä kerrotaan 
seurakuntalaisille missä ja 
milloin voi äänestää. Se on 
käytössä kolmatta kertaa 
käytössä seurakuntavaa-
leissa. 

Kirjeen mukana tulee 
myös oman seurakunnan 
kuvallinen ehdokaslis-
ta. Kirjettä piristää myös 
sarjakuvataitelija Ville 
Rannan piirtämä vaali-
kortti.

Vaalikirje ei tänä vuonna ta-
voita 289 äänioikeutettua. Tähän lu-
kumäärään sisältyvät muun muassa ne 
äänioikeutetut, joilla ei ole vakituista 
asuin- tai postiosoitetta väestötietojär-
jestelmässä.

Seurakuntavaaleissa saavat äänes-
tää kaikki 16 vuotta 14.11.2010 men-
nessä täyttäneet evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfir-
maatiota ei edellytetä äänestämiseen, 
jäsenyys riittää.

Äänestäjän tulee olla kirkon jäsen 
15.8.2010 mennessä ja äänioikeutettu 
siinä seurakunnassa, jonka jäsen hän 
on. Esimerkiksi jos äänioikeutettu on 
muuttanut syys-lokakuussa, hänellä 
on äänioikeus edellisessä seurakun-
nassa. Kirkosta eronneet eivät saa ää-

nestää seurakuntavaaleissa.
Äänestäjän on esitettävä henkilöl-

lisyystodistus tai muu riittävä selvitys 
henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. 
Vaalikirjettä ei tarvitse ottaa mukaan 
äänestyspaikalle.

Seurakuntavaalit pidetään Oulus-
sa ja Yli-Iissä kaksipäiväisinä 14.–15. 
marraskuuta. Vaaleilla valitaan seura-
kuntaneuvostojen ja yhteisen kirkko-
valtuuston jäsenet. Ennakkoäänestys 
on 1.–5. marraskuuta.

Ehdokkaiden mielipiteisiin voi tu-
tustua vaalikoneessa osoitteessa www.
seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

RAUHAN TERVEHDYS

28.10.–4.11.2010enot Oulussa 

V i l l e  Rant a
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Tämän runon 
tahtoisin kuulla! 

Toivotuimmat hengelliset runot 
Kastellin kirkolla 7.11. klo 18 

28.10.–4.11.2010enot Oulussa 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 
16.30, Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
taidepyhis ma 1.11. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
1.–3.-luokkalaisille. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko.
Pyhäkoulu su 31.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
ma 1.11 klo 13, Maikkulan 
kappeli. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
karjasillan seurakunnan 
päiväkerhojen Pyhäinpäi-
vän tapahtuma ti 2.11. klo 
10–14, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Ks. erilli-
nen ilmoitus. 

Tuiran seurakunta 

Vauva-aamu ma 15.11. klo 
10, Pateniemen kirkko ja 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Teemana vauvahieron-
ta. Ilmoittaumiset Pyhäl-
le Luukkaalle Teija Kokol-
le p. 050 5347 477 ja Pate-
niemeen Anu Hannulalle p. 
044 3161 718. 
Pyhäkoulu la 30.10. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

tiernakoulu ke 13.10. klo 16–
17.30 Myllyojan seurakunta-
kodissa. Tiernakoulussa ope-
tellaan tiernapoikaesitystä. 
Mukaan voi tulla yksin tai 
valmiin ryhmän kanssa. Ope-
tus on maksutonta.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas pe 29.10. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Teetä ja pientä purtavaa, 
biljardia, pingistä tai lauta-
pelejä. Ohjaajina seurakun-
nan nuorisotyönohjaajia ja 
vapaaehtoisiä täysi-ikäisiä. 
nuortenilta ti 2.11. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille.

Nuoret aikuiset
laula ihmisille -musiikki-
hetki to 28.10. klo 18, Van-
ha pappila, Rovastinsali. Voit 
laulaa, soittaa tai kuunnella. 
Pappilassa piano ja vuoden 
2005 veisukirjoja. 

aalef-ilta su 31.10. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Vie-
tämme iltaa teemalla Saa-
vuit leiväksi nälkäämme, jos-
ta alustaa Mika Pouke. Ilto-
jen aiheena ovat uskon pe-
rusjutut: Raamattu, rukous, 
lähetys & yhteys.  

oPiSkeliJaJäRJeStöt
oPko:n ilta la 30.10. klo 19, 
Öbergin talo. Kuinka ilmes-
tyskirjallisuutta luetaan?, 
Antti Leinonen
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 1.11. 
klo 18.30, Kansanlähetyk-
sen Lähetyskoti. Raili Kemp-
painen: Kylväjävertaus.
takkailta ti 2.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 4.11. klo 19, Merja 
Erkkilällä, Pakkahuoneen-
katu 8 as 10.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 1.11. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus ja mah-
dollisuus ruokailuun (4 € ).
hopealankakerho ma 1.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
senioripäivän lopuksi. 
tarinatupa ke 3.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta ja keskusteluker-
ho to 4.11. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 4.11. klo 
12, Hautajaishuoneisto.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho ma 1.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Rukouksia ja laulua 
Ylikiimingin 
Taizé-illassa

Perjantaina 29. lokakuuta kello 19 Ylikii-
mingin seurakuntatalolla vietetään kaikil-
le avointa Taizé-iltaa. Tämän hiljaisuutta ja 
yhteisöllisyyttä korostavan rukous- ja lau-

luhetken toteutuksessa on mukana ylikiiminki-
läisiä vapaaehtoisia muun muassa raamatunteks-
tien ja rukousten lukijoina. Laulua johtaa pieni 
musiikkiryhmä.

Yksinkertaisissa ja kauniissa lauluissa soi luot-
tamus ja rauha. Taizé-perinteen mukaisesti sä-
keistöjä toistetaan useita kertoja, jotta niiden sa-
noma avautuu paremmin. Saarnaa ei ole, vaan sen 
paikalla vietetään kristilliseen perinteeseen kuu-
luva hiljainen meditaatiohetki. Lopuksi juodaan 
iltateet.

Taizé-iltojen ja -messujen idea on peräisin 
Ranskasta veli Rogerin vuonna 1940 perustamas-
ta ekumeenisesta ja kansainvälisestä yhteisöstä. 
Mietiskelevä Taizé-yhteisö on tullut tunnetuksi 
musiikistaan, joka yhdistää kristittyjä eri puolilla 
maailmaa. Suomessa Taizé-liikkeestä alettiin pu-
hua 1970-luvun lopulla, jolloin muun muassa ru-
noilija ja virsien tekijä Anna-Maija Raittila teki si-
tä tunnetuksi. Taizé-laulut ovat nykyisin merkit-
tävässä asemassa myös Suomen hengellisessä mu-
siikissa, kuten Tuomas-messuissa.

RAUHAN TERVEHDYS
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Raamattu- ja lähetyspäivät 

30.–31.10. 
Heinätorin seurakuntatalossa 

Enemmän Keski-Aasiasta. Lauantaina päivien aloitus 
klo 9.30 Raili Kemppainen, raamattutunti Liisa King-
ma, Keski-Aasian Vuorimaa, Harri Lammi. Sunnuntai-
na ohjelma jatkuu klo 13. Järjestäjinä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys, Kylväjä ja nimikkoseurakunnat.

laula ihmisille -musiikkihetki 

torstaina 28.10. 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. Järjestäjinä Oulun tuomiokirkko-
seurakunta ja nuoret aikuiset.

karjasillan seurakunnan päiväkerhojen 

Pyhäinpäivän 
tapahtuma 
tiistaina 2.11. klo 10 

Lämsänjärven leirikeskuksessa 

Samana päivänä päiväkerhoja ei ole Pyhällä Andreaan 
kirkolla, Maikkulan kappelilla, Kastellin kirkolla, Sa-
rasuon monitoimitalolla ja Karjasillan kirkolla. Päivä-
kerholaiset perheineen toivotetaan tervetulleiksi osal-
listumaan Pyhäinpäivän tapahtumaan Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa. 
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Oulugospel
5.– 7.11.2010
Esiintyjät:
Nolla, Pro Fide, J. Jyrä, Insela, CRB, 
Lumina Polaris, Pieni suuri seikkailu, 
Mika Nuorva, Jaakko Löytty, Pekka 
Simojoki, Amani, Jouko Mäki-Lohi-
luoma, Teppo Nuorva, Mustarastas

Liput ennakkoon www.oulunseurakunnat.fi/
oulugospel ja Kirjakauppa Biblia (Torikatu 42)

www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel

Järjestää Oulun ev.-lut. seurakunnat
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään 
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eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 
08 5314 616. Numeroon voit 
soittaa kun olet yksin ja kai-
paat kuuntelija tai kun ha-
luat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai pyytää koti-
käyntiä.
eläkeläisten kerho to 28.10. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Seniorien laulupiiri to 28.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana kanttori Lauri-
Kalle Kallunki ja diakonia-
työntekijä Päivi Moilanen.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 28.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Paikalla kappalainen 
Pasi Kurikka ja diakoni Heli 
Mattila.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 1.11. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 1.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 
3.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 4.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YlikiiMinki
Seurakuntakerho ti 2.11. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
10-preparin leiri 19.–21.11. 
Rokuan leirikeskus. Leiril-
lä aiheena Yksi, pyhä, yh-
teinen. Hinta 16 € sisältää 
matkat, majoituksen, täy-
sihoidon, ohjelman ja ta-
paturmavakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittaudu viimeistään 

4.11. Leiri päättyy Patenie-
men kirkossa su klo 12 pi-
dettävään juhlajumalanpal-
velukseen jonne ovat terve-
tulleita myös perheenjäse-
net, kummit ja läheiset. Li-
sätietoja Merja Oksmanilta, 
p. 040 524 5944, merja.oks-
man@evl.fi. 
Joulun perheleiri 10.–
12.12., Rokuan leirikeskus. 
Tervetuloa jouluiselle per-
heleirille Rokualle! Perhelei-
rillä liikutaan luonnossa, lei-
kitään ja askarrellaan joului-
sia asioita sekä hiljennytään 
suuren juhlan edellä. Muka-
na pastori Stiven Naatus se-
kä lastenohjaajat Seija Kur-
vinen ja Sirkka-Liisa Lind-
vall. Ilmoittautumiset 5.12. 
mennessä, www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinta 44 
euroa aikuisilta ja 30 euroa 
4–18-v.  Sisaralennus 25 %. 
Hinta sisältää matkat, ruu-
an ja majoituksen.

Oulujoen seurakunta 
Joulun salaisuus -adventti-
leiri 1.–6.-lk tytöille ja po-
jille 26.–28.11., Rokuan leiri-
keskus. Vieraillaan Lahjapa-
jassa, ulkoillaan, nautitaan 
makoisesta ruuasta, touhuil-
laan kaikkea mukavaa yh-
dessä ja myös Salaisuus selvi-
ää. Leirin hinta 30 € sis. mat-
kat, majoituksen, ruokailut, 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille sekä ohjelman. Sisa-
ralennus 25 %. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje. 
Lisätietoja Sirpa Karjalaiselta 
p. 040 718 6925, Sari Meriläi-
seltä p. 040 5583 294 ja Tuija 
Pelto-aholta p. 044 3161 451. 
Ilmoittatumiset 12.11. men-
nessä p. 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

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

Muut menot
oulugospel 4.–6.11. Ks. eril-
linen ilmoitus.

naisten Pankin aamukahvit 
pe 29.10. klo 7.30, Cafe Saa-
ra. Lue juttu s. 24.
Vihkihetket oulun tuomio-
kirkossa pe 29.10. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Tilaisuu-
teen ei tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon. Lisätietoja 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/haat.
Sinkkuilta pe 29.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Lokakuun sinkkuilta 
on runoilta, jolloin osallistu-
jilla on mahdollisuus esittää 
valitsemiaan runoja. 
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 30.10. klo 15–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. Enkeleinä 
toisillemme. Piparien paistoa 
ja koristelua. 
Puurosunnuntai su 31.10. klo 
8.30–10, Karjasillan kirkko. 
kirkkokahvikeskustelu su 
31.10. klo 10–13, Karjasillan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Postimerkkinäyttely 23.11. 
saakka Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Avoinna maa-
nantai- sekä tiistai-iltaisin 
klo 18–20 sekä sunnuntaisin 

klo 11–13. Muulloin avoinna 
ryhmille sopimuksen mu-
kaan. Näyttelyssä mukana 
Jukka Mäkisen kirkkoark-
kitehtuuria käsittelevä Do-
mus Dei -aihekokoelma, Ee-
ro Helkiön Petsamon alueen 
postihistoriaa kokoelma se-
kä Oulun postimerkkiker-
hon kokoelma Oulun lääni 
ja sen asukkaat. 
alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 2.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Alfa-kurs-
si koostuu kymmenestä vii-
koittaisesta tapaamisesta. Li-
sätietoa www.elossa.fi tai Ari 
Kauppila p. 040 481 8888 ja 
Kimmo Kieksi p. 050 310 5001.
Miesten saunailta ke 3.11. 
klo 17–19, Öberg. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.10. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.

kirkkokahvi-
keskustelu 
sunnuntaina 31.10. 
messun jälkeen 
Karjasillan kirkossa 

Kirkkokahvi-
keskustelun pohjana 
on juuri päättynyt 
jumalanpalvelus ja 
kaikki mitä sen aikana 
on kuultu ja nähty. Papin 
kanssa voi jutella saarnan 
sisällöstä ja kanttorin kanssa messuun valituista 
virsistä ja musiikkiesityksistä. 

Tilaisuuden vetäjänä toimii vapaaehtoinen 
seurakuntalainen, joka avaa keskustelun omalla 
puheenvuorollaan. Luonnollisesti kahvipannu 
on kuumana.

Sana savannilla – raamattutyötä afrikassa 

sunnuntaina 31.10. klo 11.30–16 Keskustan seurakuntatalossa 

Tule tutustumaan erikielisiin Raamattuihin ja raamattukäännöstyöhön. 
Aulakahvila avoinna näyttelyn ajan. Mahdollisuus tukea raamattukäännöstyötä 

Suomen Pipliaseuran kautta.

Konsertti
Oulun tuomiokirkossa 
la 13.11. klo 16

cembalo ja urut 

Ohjelma 5 e Pakistanin tulva-
uhrien hyväksi Suomen 
Lähetysseuran kautta.

40-vuotistaiteilijajuhlakonsertti 

Puutyökerhon 
toimitilan 

siunaaminen 

keskiviikkona 3.11. 
klo 9

Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja

Tervetuloa 
viettämään juhlaa 

puutyökerhon 
uusissa tiloissa. 

Siunaustilaisuuden 
toimittaa 

lääninrovasti Hannu 
Ojalehto.

lähetyssoppi 
torstaina 4.11. 

klo 10–14
Keskustan 

seurakuntatalossa 

Myynnissä tuoreita 
leivonnaisia, 

kotitekoisia hilloja 
ja mehuja, käsitöitä, 

arpoja yms. 
Klo 13 laulutuokio, 
Henna-Mari Sivula. 

Tuotto ohjataan 
Oulun ev.lut. 
seurakuntien 

lähetystyölle Suomen 
Lähetysseuran 

kautta. 

Tule ostoksille, 
lahjoittajaksi ja 

mukaan vapaaehtois-
toimintaan!
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Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

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

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

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

Kirkon Ulkomaanapu
vie avun tehokkaasti perille

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

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

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

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

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

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

Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.tekojakampanja.fi
KIITOS!

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

Avustustyön osuus menoista vuonna 2009 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÄLKÄ. PAHA PALA
PURTAVAKSI?

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

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

leipää musiikista 
-yhteislauluilta 
perjantaina 29.10. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa 

Hengellisiä lauluja ja toivevirsiä, laulattajina Riitta 
Piippo ja Jouni Kokkoniemi, kitara. 

Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

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

28.10.–4.11.2010enot Oulussa 

elämän polku

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

Kastetut
tuomiokirkko: Pinja Emmii-
na Kiviniemi, Onni Johannes 
Ruokamo, Sampo Armas Ma-
tias Rytinki.
karjasilta: Väinö Eeli Nesto-
ri Iisakka, Pietari Pekka Kari-
valo, Silja Emma Margit Kiu-
ru, Kasperi Sebastian Koivu-
kangas, Milja Amanda Koi-
vukangas, Joonatan Luukas 
Lindroth, Sirkka Elina Sofia 
Niska, Anni Lumia Sakko, Hil-
la Maria Vilppola.
tuira: Daniel Antti Ansamaa, 
Veeti Vilho Kullervo Hyvö-
nen, Tuure Eeli Pietari Junes, 
Wera Heta Amalia Maijala, 
Heta Eerika Mustakangas, 
Jalmari Kalle Waltteri Män-
tylä, Sofia Vilhelmiina Pieti-
käinen, Katariina Inkeri Päk-
kilä, Eemil Kristian Riekki, Vi-
dia Elsera Rumapea, Nestori 
Benjamin Saukko, Eevi Inkeri 
Sipola, Ville Elias Tervamaa, 
Neea Aino Melina Tiensuu.
oulujoki: Eeli Viljami Hekka-
la, Vappu Johanna Holappa, 
Livia Elea Klasila, Alma Ilona 
Niemelä.

Vihityt
tuomiokirkko: Ville Erik Leh-
tikangas ja Annukka Marjaa-
na Liukkonen.
karjasilta: Ari Pekka Ranta-
nen ja Arja Tuulikki Haapa-
niemi, Jussi Matias Erola ja 
Mari Elisa Nikula, Marko Ta-
pani Kinnunen ja Piia Sisko 

Marjukka Moisa.
tuira: Ari Jukka Henrik Pirt-
tijärvi ja Kirsi Susanne Kes-
kinen, Hannu Jarmo Tapa-
ni Heinola ja Inge Irene Vä-
hätalo, Matti Tuomas Vainio 
ja Laura Elina Hekkala, Pek-
ka Juhani Leskinen ja Cari-
ta Matleena Melander, To-
mi Armas Kantoniemi ja Ul-
la-Maija Tiirola.
oulujoki: Toni Petteri Man-
ninen ja Katja Elisa Sipola, 
Vesa Tapio Kettunen ja Ulla 
Kaisa Katariina Hyrkäs.

Kuolleet
tuomiokirkko: Raimo Jo-
hannes Ala-aho 83, Kaisa 
Rauni Heleena Huttunen s. 
Alaruikka 75, Liisa Marga-
reeta Jaako s. Sipola 81, Sai-
mi Annikki Ruuska s. Savuo-
ja 83.
karjasilta: Hannu Antero 
Ahmala 54, Pertti Aulis Ala-
talo 53, Sakari Antti Kontio 
82, Jorma Kullervo Kulojärvi  
63, Kaisu Inkeri Porki s. Lau-
kasto 71.
tuira: Eero Juhani Perälä 61, 
Jani Kalervo Poikola 26, Syl-
vi Inkeri Saari s. Hekkala 84, 
Lempi Johanna Ung s. Määt-
tä 91, Kalle Artturi Vierik-
ko 89, Matti Olavi Viitala 59, 
Seppo Juhani Virtanen 64.
oulujoki: Veikko Jalmari 
Härmä 77, Esko Kalervo Kos-
kinen 65, Eeva Pulkkinen s. 
Lappinen 86.

Perinteiset seppeletalkoot 
ja seppeleenmyynti

Talkoot 1.11.–3.11. 

Tule sinäkin mukaan tekemään kuusiseppelei-
tä talkoilla Kaukovainion kappelille. Aloitamme 
maanantaina klo 9 ja teemme seppeleitä kolme-
na päivänä.

Seppeleiden myynti 4.–5.11. 

Seppeleitä myydään torstaina 4.11. Lähetysso-
pessa klo 10–14, klo 15–18 Kaukovainion kappe-
lin aulassa ja perjantaina 5.11. Siivessä klo 10–14. 
Seppeleen hinta alkaen 10 €. Koko tuotto tilite-
tään Karjasillan seurakunnan nimikkolähetystyöl-
le. Seppeletilauksia ottaa vastaan viikolla 44 Kar-
jasillan seurakunnan lähetyssihteeri Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714.
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eurakunnissa tapahtuu

Mikä se on? 
Oulugospel on Suomen vanhin 
gospelmusiikkitapahtuma. Oh-
jelmassa on suomalaisten gospel-
muusikoiden konsertteja, muuta-
ma jumalanpalvelus, nuorille tar-
koitettuja majakoita eli toiminta-
tuokioita ja yksi runotapahtuma-
kin.

Missä se on?
Oulugospel järjetetään, kuten ni-
mikin sen sanoo, Oulussa. Tilai-
suuksia on eri paikoissa ympä-
ri kaupunkia. Osa konserteista 
on tänä vuonna kulttuurikeskus 
Valveella, osa Elohuoneessa ja osa 
kaupunginteatterilla.

Milloin se on?
Oulugospel järjestetään joka 
vuosi marraskuun ensimmäise-
nä viikonloppuna eli pyhäinpäi-
vän aikaan. Tänä vuonna päivät 
ovat 5.–7. marraskuuta.

Mitä gospel on?
Sana gospel on alkujaan englan-
tia ja tarkoittaa evankeliumia eli 
ilosanomaa. Suomen kielessä sen 
voisi määritellä tarkoittavan ke-
vyttä hengellistä musiikkia. Gos-
pelmusiikin tyylit vaihtelevat pe-
rinteisestä kuoromusiikista ras-
kaaseen hevirokkiin.

Mitä se maksaa?
Osa tapahtumista on ilmaisia, 
osassa on pääsymaksu. Lippu-
jen hinta on korkeimmillaan 20 
euroa. Useimmat liput maksavat 
ennakkoon ostettuna 9 euroa.

Oulugospel – mitä se on?

Mitä konsertteja 
perjantaina on?
Tapahtuma alkaa perjantaina 5. 
marraskuuta kello 18 Nollan ja 
Pro Fiden konsertilla Valve-salis-
sa. Liput maksavat 11 euroa ovel-
ta ostettuna, 9 euroa ennakkoon.

Kello 22 soittaa J. Jyrä Elo-
huoneessa. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy, vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu Kirkon Ulkomaa-
navulle on 2 euroa. Oulun tuo-

miokirkossa järjestetään mes-
su kello 21 ja konsertti alkaa heti 
sen päätyttyä.

Mitä konsertteja 
lauantaina on?
Kello 12 on oululaisten Inselan ja 
Lumina Polariksen konsertti Ou-
lun kaupunginteatterilla. Liput 
maksavat 9 euroa ennakkoon, 11 
euroa ovelta.

Kello 14 on koko perheen kon-

sertti Pieni suuri seikkailu Kes-
kustan seurakuntatalossa. Kon-
sertti on maksuton.

Kello 19 on Jaakko Löytyn ja 
Pekka Simojoen yhteinen juhla-
konsertti teatterilla. Liput mak-
savat 20 euroa. Opiskelijoille, elä-
keläisille ja työttömille hinta on 
12 euroa. Tähän konserttiin ei 
myydä enää ennakkolippuja.

Kello 19 esiintyy myös Mi-
ka Nuorva Café Saarassa. Ovella 

myytävät liput maksavat 5 euroa.
Kello 21 esiintyy CRB Elohuo-

neessa. Konserttiin on vapaa pää-
sy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
on 2 euroa.

Kello 22 aloittaa illan viimei-
nen esiintyjä Mustarastas Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Konsert-
tiin on vapaa pääsy.

Mitä konsertteja 
sunnuntaina on?
Kello 12 esiintyvät Amani, Teppo 
Nuorva ja Jouko Mäki-Lohiluo-
ma Oulun kaupunginteatterilla. 
Liput maksavat 9 euroa ennak-
koon, 11 euroa ovelta.

Mistä saa 
tarkempaa tietoa?
Tarkat osoitteet, majakoiden si-
sällöt ja muut tarpeelliset tiedot 
löytyvät Oulun seurakuntayhty-
män nettisivuilta, osoite on www.
oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

SATU LAPINLAMPI

Toivo Hyyryläinen 
jää juhlien eläkkeelle

M
arku

s H
allin

en

J. Jyrä

ProFide

Mustarastas

Lumina Polaris

Kiitettävän kauan, 29 vuot-
ta, ehti Toivo Hyyryläi-
nen toimia Yli-Iin kirk-
koherrana. 65-vuotias 

Hyyryläinen jättää tehtävän hai-
keana mutta iloisin mielin.

– Työ on rytmittänyt elämää. 
Jään kaipaamaan vakinaisia ih-
missuhteita jotka ovat syntyneet 
työn myötä. Jatkossa tapaamme 
sitten muissa merkeissä, Hyyry-
läinen sanoo.

Myös kaunista kirkkoa ja ju-
malanpalveluselämää kirkko-
herra muistaa iloiten.

– Jatkossa saan olla kuulijan 
paikalla, en jää kaipaamaan esil-
läoloa, Hyyryläinen naurahtaa.

Yli-Iihin ei valita uutta kirk-
koherraa, koska seurakunta on 
liittymässä Oulujoen seurakun-

taan vuodenvaihteessa. 
Yli-Iin seurakunta viettää 

yhteistä loppujuhlaa itsenäi-
syyspäivänä, jolloin Toivo Hyy-
ryläinen toimittaa jumalanpal-
veluksen – ainakin virallisesti – 
viimeisen kerran. 

Hyyryläinen luottaa siihen, 
että seurakuntalaiset ovat jat-
kossakin oma-aloitteisia ja ak-
tiivisia.

–Yli-Iin seurakunnassa ei ole 
ollut turhaa virallisuutta ja byro-
kratian painolastia, vaan luon-
nollisia yhteyksiä ihmisten kes-
ken. Toivon, että läheinen, ko-
toinen seurakuntatyö voisi säilyä 
jatkossakin jossain muodossa.

Eläkepäivinään Hyyryläinen 
aikoo iloita vastasyntyneestä po-
janpojastaan sekä mahdollisesti 

jatkaa työpöydällä olevaa väitös-
kirjaakin. Parhaillaan teon alla 
on näytelmä virsirunoilija Elsa 
Holmstenista ensi kesän Herät-
täjäjuhlille. 

Kaikille avointa Hyyryläisen 
eläkkeellejäämisjuhlaa vietetään 
sunnuntaina 7. marraskuuta al-
kaen kello 13 Yli-Iin kirkossa. 
Vastaanotto jatkuu seurakunta-
talossa, jossa on ruoka- ja kahvi-
tarjoilu. Juhlaan osallistuu seu-
rakunnan lisäksi monia muita 
ryhmiä, joissa Hyyryläinen on 
vaikuttanut.

Oulujoen seurakuntaan Yli-
Iin seurakuntapiiriin haetaan 
nyt kappalaista. Hakuaika päät-
tyy 12. marraskuuta. 

TYTTI PääKKÖNEN
Ennen Yli-Iitä Toivo Hyyryläinen toimi pappina synnyinseurakunnassaan 
Puolangalla lähes kahdeksan vuoden ajan.

Mar i  L ä h te e nmaa
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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

arjen äidit -ryhmä 
aloittaa Martinniemen srk-kodissa, Repolantie 2.

21.10. klo 14. Viikolla 43 ei 
ole kokkikerhoa. Uusi kokki-
kerhoryhmä C aloittaa viikol-
la 44 ti klo 12.30, jatkossa jo-
ka toinen viikko.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. Viikolla 43 ei ole 
perhekerhoa.
kuoron harjoitukset ke 3.11. 
klo 18.30 srk-talossa.

lasten kirkkopyhäkou-
lu kokoontuu sunnuntai-
sin kirkon sakastissa ju-
malanpalveluksen yhtey-
dessä.  

Ystävyyden talo pe 29.10. 
klo 10 srk-talossa. 
lähetysiltapäivä su 31.10. 
klo 15 pappilassa.
Raamattupiiri ti 2.11 klo 
18.30 Helli Eeronkedolla, Ju-
kolantie 2 A 5.
Diakonia: Osallistumme tä-
näkin vuonna toivottuun 
Operaatio Joulun lapsi 2010 
-keräykseen, jonka kautta 
toimitamme apua ja jouluis-

Raamattu- ja rukousilta ti 
2.11. klo 18 Kalle ja Salli Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.
Päiväpiiri ke 3.11. klo 10 Saa-
renkartanossa.
kaverikerho to 4.11. klo 10.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 4.11. klo 14.30.
kirkkokuoron syyskoko-
us ja harjoitus to 4.11. klo 
18.30.

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 
6381 973.
Partio: Metsähanhet ko-
koontuvat to 4.11. klo 18 
(Huomaa aika!) Naskun laa-
vulla. 
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 31.10. klo 12, I P & A As-
pegren, II T & H Vanhala, III 
Hyry. Seurat klo 17 ry:llä. Si-
sarpiiri ma 1.11. klo 19 ry:llä. 
Päiväkerhot ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19 
ry:llä. Julkaisuilta ke 3.11. klo 
19 ry:llä. 

Päiväkerhot: Syyslomavii-
kolla 43 ei ole kerhoja. Vii-
kosta 44 alkaen 4-vuotiai-
den ryhmät toimivat yhte-
nä ryhmänä keskiviikkoisin 
klo 10–12. Muut ryhmät jat-
kavat normaalisti.
kokkikerho: Ryhmät A ja 
B vuoroviikoin. Ryhmä B to 

Rukouspiiri to 28.10. ja to 
4.11. klo 18 Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C.
Seurakuntakerho ma 1.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talossa, ke 3.11. klo 13 Kellon 
srk-kodissa ja to 4.11. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantai-
sin klo 9–11 p. 08 5472 636.
lähetyspiiri ti 2.11. klo 13 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C.
omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 2.11. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.
urkuvartti ke 3.11. klo 12.15 
srk-keskuksessa.
lähetysilta ke 3.11. klo 18 
Eeva ja Paavo Aholla, Siika-
saarentie 170. Mukana Sa-
mi Puolitaival ja Helena Yli-
maula.

Raamattupiiri ke 3.11. klo 
18 Puttaan Tuvassa, Kirkko-
tie 10 C. Joh. 7.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 4.11. klo 13 Martinniemen 
srk-kodissa, mukana Mar-
ja-Leena Pirkola Martoista. 
Kuljetuspyynnöt diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 08 5472 636.
Miesten uinti- ja saunailta 
to 4.11. klo 19–21 Vesi-Jatulin 
tilaussaunassa. Kokoonnum-
me aulaan klo 18.55. Iltam-
me päättyy Raamatun sanan 
ääressä. Tied. Martti Heino-
nen p. 040 5812 546.
Perhekerhoja ei ole to 4.11. 
Kellon srk-kodissa eikä pe 
5.11. Vakkurilassa.  
Missiokerho, alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 15 Put-
taan Tuvassa, Kirkkotie 10 C. 
Askartelua, leikkiä, Raamat-

tuun ja lähetystyöhön tutus-
tumista.
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. Tule kah-
vittelemaan, seurustele-
maan, tekemään käsitöitä. 
Voit lukea ja lainata lehtiä ja 
kirjoja. tuvan kävelijät tors-
taisin klo 12, tule mukaan 
lenkkeilemään.
Retki haaparantaan ti 
23.11. Lähtö kirkon edestä 
klo 9. Käymme mm. Ikeas-
sa ja syömme lounaan jossa-
kin sopivassa paikassa. Oma-
vastuuhinta retkestä on 15 
€. Ilm. 16.11. mennessä Heli 
Puuperälle p. 040 5898 362. 
Järj. Haukiputaan Yhdessä
-yhdistys ja Haukiputaan 
seurakunta.
Rauhanyhdistys: 
haukipudas: pyhäkoulut 
31.10. klo 12 A. Paasolla, Re-
hulla, Hiltusella ja Turtisel-
la, seurat hoivaosastolla su 
31.10. klo 16 ja srk-keskuk-
sessa klo 18.
kello: ompeluseurat pe 
29.10. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulu su 31.10. klo 12 Riekillä 
ja Huhtalalla, päiväkerho ma 
1.11. klo 17.30 ry:llä.
Jokikylä: seurat su 31.10. klo 
16 ry:llä. 
kastettu: Emmi Olivia Forss, 
Eeva-Maria Ojala, Silva Isa 
Aurora Kropsu, Kalle Valde-
mar Jämsä, Sofia Birgitta Vil-
mi, Alissa Lyydia Tuunanen.

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys 1.11.–5.11.
kirkkoherranvirastossa ma-pe 1.–5.11. klo 9–18
kellon seurakuntakodissa ma 1.11. klo 16–18
Martinniemen seurakuntakodissa ti 2.11. klo 16–18
Jatulissa ke 3.11. klo 10–18 
k-Supermarket Revontorilla to 4.11. klo 13–15 sekä 
pe 5.11. klo 16–18

Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa: 
www.evl.fi/seurakuntavaalit/vaalikone.html

tule mukaan hailuodon 
kyläjoulukalenteriin

Viime joulun alla Hailuodon kyläjoulukalen-
teri sai innostuneen vastaanoton – lämmin 
kiitos kaikille! Puuhaamme siis jälleen kalen-
teria, jossa on tarkoitus saada joulukalente-
ripaikka 1.–24.12. päiville. Ihmiset voivat kar-
tan ja osoitteiden avulla kiertää katsomassa 
joulukalenteria. 
Päivän luukku voi olla ikkunassa, pihalla, met-
sässä tai missä vain. Päivän kalenteriluukku 
voi olla myös tapahtuma, esim. Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuus. Osoitteet ja tapahtu-
ma-ajat tulevat kunnan ja seurakunnan net-
tisivuille, ilmoitustauluille ja monistejakeluna 
kirjastoon ja kaupoille. 
Haastamme mukaan sekä julkisia että yksityi-
siä tahoja. Nyt siis ideoimaan ja varaamaan 
päivää Kaisamarjalta p. 040 7430 381, kaisa-
marja.stockell@evl.fi.

omaishoitajien 
kuukausi-

tapaaminen 
ti 2.11. klo 13 

seurakuntasalissa.

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys hailuodon 

kirkkoherranvirastossa 
1.–5.11. klo 12–20 

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 

ennakkoäänestys 
virastossa ma-pe 
1.–5.11. klo 9–18.

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 

Kokoontumiset maanantaisin 29.11., 
13.12., 17.1., 31.1., 14.2. ja 28.2. klo 
9.30–11. 

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa 
arkisia kuulumisia ja elävän elämän 
tapahtumia toisten äitien kanssa. 
Jaetut kokemukset huojentavat 
huolta ja antavat arkeen voimaa. 

Ryhmän aikana lapsille omaa 
ohjelmaa lastenohjaajien johdolla. 
Vetäjänä diakoniatyöntekijä Laila 
Rantakokko. 

Ilmoittautuminen pe 12.11. mennessä 
Laila Rantakokolle p. 040 8668 319 tai 
laila.rantakokko@evl.fi.
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Päivä- ja perhekerhoja, var-
haisnuorten kerhoja sekä 
kuoroja ei ole 28.–29.10.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten piiri to 28.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-

kuksessa.
taizé-rukoushetki to 28.10. 
klo 18 vanhassa kirkossa. 
Rukoushetki koostuu Taizé-
lauluista, raamatunteksteis-
tä, rukouksesta ja hiljaisuu-
desta. Kolehti lähetystyölle.
nuttukerho maanantaisin 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Tule kutomaan nuttuja 
etiopialaiseen ”äitiyspakka-
ukseen” tai tekemään käsi-
töitä lähetystyön myyjäisiin. 
Ota omat puikot mukaan, 
lankana Nalle ja 7 veljestä.
työikäisten miesten piiri la 
30.10. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
ulkoiluhetki Hovila-kodissa 
ma 1.11. klo 13.30. Mukana 
ovat diakonian palveluryh-
mäläiset.
Perhekerhoja ei ole viikolla 
44 (1.–5.11.). Kutsumme kaik-
ki perhekerholaiset kirkko-
retkipäivään ke 3.11. klo 10 
vanhaan kirkkoon.  Päiväker-
holaiset osallistuvat kirkko-
retkille päiväkerhoista saa-
dun aikataulun mukaisesti.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 3.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ikään-
tyvän ihmisen liikunta, fysio-
terapeutti vieraana. Seura-
kuntapiiri to 4.11. klo 12 kir-
konkylän srk-kodissa. Raa-
mattutunti aiheesta lähim-
mäisenrakkaus. 
työikäisten naisten piiri ke 
3.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
kirkkokuoro ke 3.11. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa.

hartaus  to 28.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 2.11. klo 12 pappilan piha-
piirin  vintillä. Mukana psy-
kologi Antti Korhonen ja dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
tupoksen olohuone ke 3.11. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Voi tuoda oman käsi-
työn mukanasi. Kahvikupin 
ääressä kanssasi Eero, Kyllik-
ki ja Maisa.
kuorot: Kirkkolaulajat ke 
3.11. klo 18 srk-talossa. Täh-
det  to 4.11. klo 16 srk-talossa. 
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
3.11. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho ke 3.11. 

klo 12 seurakuntatalossa. 
Vierailijana FM Kirsi Ukkola. 
Elämää Kiinassa.
Diakoniatoimistojen ajan-
varaus keskustelulle vas-
taanotolla tai kotikäynnillä: 
Tupos/Vanamo Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227 
tai Nita Nahkala, p. 044 7521 
240. Kirkonkylä/seurakunta-
talo Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226.
nuoret:  Nuorten palvelu-
ryhmä vierailee Ala-Tem-
meksen vanhainkodilla ke 
3.11. Kokoontuminen dia-
koniatoimistoon klo 15.15. 
Paluu klo 17 mennessä. 
Nuortenilta to 4.11. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Perhekerhot ti 2.11. klo 

9.30–11 Kotikololla. Ke 3.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Mo-
lemmissa mukana Johanna 
Laajoki. Kierrätysmateriaa-
lista valmistettuja käsitöitä.
lähetystyö: Aikuisten lähe-
tysvintti ma 1.11. klo 12–14 
Lähetysvintillä. 
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 31.10 klo 11.30 sekä klo 
17 ja 18.30 seurat ry:llä. Vart-
tuneidenkerho ti 2.11. klo 12 
ry:llä ja alueellinen rippikou-
lun kodinilta klo 18.30 ry:llä.
kastettu:  Olivia Alisa Adal-
miina Fyrstén, Niklas Joona-
tan Hiltunen, Miko Johannes 
Kiviniemi, Valtteri Peetu Joa-
kim Mursu.
kuollut: Armiida Aallotar 
Koivukangas, 9.

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

Varttuneet to 4.11. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 4.11. 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. 8–14-vuotiaille.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.  
nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys pe klo 16–19 Zep-
pelinissä. Oulugospel la 6.11.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. Ei 
30.10.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: SRK:n julkaisutilaisuus ja 
seurat su 31.10. alkaen klo 18 
ry:llä, iltakylä. Pyhäkoulut su 
31.10. klo 12 Keskusta-Ollila: 
Saukkonen, Hiekkatie 10. 
Santamäki: Lampela, Kuovi-
kuja 2. Kokkokangas: Save-
la, Keinäsentie 29A.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja julkaisuilta su 31.10. 

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys 
1.–5.11.2010    
Kirkkoherranvirasto, Tiilitie 1, 1.–5.11. klo 9–18 

Kempeleen lukio, Vihiluodontie 578, 1.–2.11. klo 10–13 

Juurussuon kylätalo, Mourungintie, 2.11. klo 16–18 

Linnakangastalo, Linnakaarto 20, 3.11. klo 15–18 

Kauppakeskus Zeppelin, 4.11. klo 12–18 ja 5.11. 
klo 12–16 

Varsinainen äänestys 
14.–15.11.2010
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Piriläntie 190, 
14.11. klo 11.30–20 ja 15.11. klo 9–13 

Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12, 
15.11. klo 14–18 

Äänioikeutettu, 15.8.2010 Kempeleen seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 
14.11.2010 täyttänyt seurakunnan jäsen saa äänestää 
missä tahansa yllä olevista äänestyspaikoissa.

Äänestäjän tulee pyydettäessä todistaa 
henkilöllisyytensä.

klo 16 ry:llä.
kastetut: Iisa Lumi Maria Yl-
läsjärvi, Ilari Heikki Elias Raap-
pana, Luca Sakari Pöllänen, 
Juulia Emma Auroora Pitkä-
nen, Valtteri Verner Tuukka-
nen, Aaro Mikael Jääskelä, 
Hanna Reeta Niemi.

Vihityt: Arto Heikki Kauppi 
ja Kaisa Liisa Manninen. Jari 
Heikki Nylander ja Anu Kata-
riina Kauttio.
kuollut: Toivo Armas Ryynä-
nen 91, Martta Lyydia Pukki 
s. Mäkeläinen 85.

nuorten 
palveluryhmä 

vierailee Ala-
Temmeksen 
vanhainkodilla 
ke 3.11. 
Kokoontuminen 
diakoniatoimistoon 
klo 15.15. Paluu klo 
17 mennessä. 

w w w.sxc . hu

Lähetysvintti.

A r k i s to
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Pyhäinpäivän 
 iltamusiikki

Oulunsalon kirkossa 5.11. klo 20

Puhe: Pertti Lahtinen
Buxtehuden kantaatti:  Jeesus puolees käännyn 

Kuorolauluja
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro

Projektikuoro
Lapsikuoro

soolot: Kaisamarja Stöckel
viulu: Sinikka Ala-Leppilampi

Johtaa: Tuomo Kangas

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 28.10.–4.11.2010

tuottajien kirkkopyhä su 
31.10. alkaen klo 10 kirkossa 
messulla, jonka jälkeen kirk-
kokahvit srk-talossa.
naisten iltapäivä su 31.10. 
klo 15 Kempeleessä, Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Elämän raamit - 
tilaisuuden pitää teologian 
maisteri Marianne Jansson. 
Lähdemme kimppakyydeillä 
Muhoksen srk-talon  pihas-

ta klo 14.10. Lisätietoja ja il-
moittautuminen Anjalle p. 
040 5629 131.
laitasaaren kerho ti 2.11. 
klo 12 rukoushuoneella, Pek-
ka Kyllönen, aiheena veljes-
kansat. 
keskipäivänkerho ke 3.11. 
klo 11.30 srk-talossa, Pek-
ka Kyllönen, aiheena veljes-
kansat.
hartaus ja ehtoollinen ke 

3.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
hartaus ke 3.11. klo 14 Koi-
vu- ja tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 3.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat to 4.11. klo 13 seu-
rakuntatalossa loka-joulu-
kuun aikana 65, 70, 75, 80 
ja 85 vuotta täyttäville. Kut-
sun saaneet, tervetuloa yk-
sin, perheenjäsenen tai ystä-
vän kanssa. 
hartaus ja ehtoollinen to 
4.11. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
tunnelmamusiikkia to 4.11. 
klo 19 kirkossa, Lauri-Kal-
le Kallunki, Antti Kauppila, 
Anne-Mari Ranta-Pylkkö-
nen, Ossi Kajava.
kuorot: ke 3.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
lähetys: v. 2011 lähetyska-
lentereita myytävänä, 8 € 
/ kpl. Tied. lähetyssihteeri 
Anja Hämäläinen p. 040 562 
9131.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Esikot-ryhmä ke 3.11. 
klo 10–11.30 srk-talon ala-
kerrassa.
nuoret: Koulupastoripäivys-

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

ke 14–17
pe 10–13

hartaus ke 3.11. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 28.10. 
klo 11 Seurakuntatalossa, 
Riitta Markus-Wikstedt.
Yhteispyhäkoulu  su 28.10. 
klo 12 Repussa.
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11 Repussa.
Perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Salonpäässä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Toimitalolla.
Seurakuntakerhon retki ke 
3.11. klo 11 Iin seurakuntaan. 
Lähtö linja-autolla, Vattuku-
ja 2.
lähetysilta ke 3.11. klo 18 
toimitalolla. Nimikkolähet-
tien luona vieraana, Tansa-
nian matkan kuulumisia ker-
too Utajärven lähetyssihtee-
ri Ulla-Maija Moilanen.
ei seurakuntakerhoa to 
4.11. 

Vapaaehtoistoiminnan kou-
lutus ma 8.11. klo 18 Pappi-
lassa.
Vapaaehtoistoiminnan kou-
lutus ti 9.11. klo 18 Pappilas-
sa. 
Vapaaehtoistoiminnan kou-
lutus ke 10.11. klo 18 Pappi-
lassa.
Vapaaehtoistoiminnan kou-
lutus to 11.11. klo 18 Pappi-
lassa.
Salonpään ry: Opistoilta ja 
myyjäiset  to 4.11. klo 18.30 
ry;llä. Seurat ma 15.11. klo 16 
ry:llä. Jari Launonen, Pentti 
Kinnunen.
kirkonkylän ry:  Raamattu-
luokat su  31.10. klo 12, I ry, 
raamattuluokka II;  Kylän-
puoli ja Keskikylä; ry. Kar-
huoja: Vesa Takkinen, klo 
16 seurat ry, Matti Lääkkö, 
Juhani Lepistö. Lauluseuro-
ja kodeissa: ti 2.11. klo 18.30  
Karhuoja; Timo Määttä, Koi-
vulankuja 5. Pyhänpäiväseu-
rat la 6.11. klo 13 ry:llä, Valde 
Palola, Pekka Nurmela, seu-
rat ja ehtoollinen kirkossa 
klo 17 Pekka Nurmela, Valde 
Palola. Pyhäinpäivä seurat ry  
su 7.11. klo 13 Pekka Nurme-
la, Valde Palola, pyhäinpäivä 
seurat  klo 17 ry, Valde Palo-
la, Pekka Nurmela.
kastetut: Milena Aava Alek-
sandra Kujala, Iina Hilja Emi-
lia Yli-Suvanto, Juudit Jose-
fiina Koskelo.

Seurakuntakerhon retki 

Seurakuntavierailu Iin seurakuntaan 
keskiviikkona  3.11.

lähtö linja-autolla klo 11 Vattukujalta, 
paluu iltapäivällä.

Retken omavastuu 5 €.
Tarkemmat tiedot Päiviltä p. 044 7453 853.

Ilmoittautuminen 29.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon  p. 08 5142 700.

Vapaaehtoistoiminnan 
koulutus
8.–11.11. klo 18–20 Pappilassa 

ma 8.11.  Vapaaehtoistoiminta tänään ja 
  tulevaisuuden haasteet/  
  Heikki Kaikkonen, diakoni
ti 9.11. Vapaaehtoinen auttaja/  
  Vesa Äärelä, diakoniapappi
ke 10.11. Vapaaehtoistyön erityiskysymykset/  
  Rauno Laitila, kouluttaja (SPR)
to 11.11.  Vapaaehtoistyön merkitys yksilölle 
  ja yhteisölle

Koulutukseen voi osallistua jo seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ja kaikki 
asiasta kiinnostuneet.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.11. mennessä 
Riitalle p.044 7453 848 tai Päiville p. 0447 453 853.

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys

1.–5.11. klo 9–18 kirkkoherranvirastossa 
sekä 1.–2.11. klo 11–18 Koivu ja tähti -

kulttuurikeskuksen aulassa.

Siunaa, 
rakas taivaan Isä, pientä vauvaa suloista.
Anna hyvän enkelisi aina häntä varjella.

Seurakuntamme tekee vierailuja koteihin, 
joihin on syntynyt ensimmäinen lapsi. 

Perheille, joille on syntynyt ensimmäinen 
lapsi, kokoontuu myös  Esikot -ryhmä. 
Ryhmä kokoontuu  seuraavina keskiviikkoina 
klo 10. – 11.30 seurakuntatalolla:

3.11. aiheena isäinpäivä ja 
8.12. aiheena joulu
 

MUHOKSEN SEURAKUNNAN 
VARHAISKASVATUS

Vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi 
p. 050 309 3565 ja 
lastenohjaaja Anne Viinikanoja 
p. 040-579 9263

tys to 4.11. klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiolla. Nuoriso-
työnohjaajat Rainer Väänä-
nen p. 040 5851 057 ja Tuula 
Väänänen p. 040 5246 534. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerho ti 2.11. 
klo 12, Pekka Kyllönen, ai-
heena veljeskansat.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka kaikille pe 
29.10. klo 19 ry:llä. Raamat-
tuluokka ja iltakylä 7.–8.-lk 
la 30.10. klo 19 Ylikuljulla. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 12: 
kirkonkylä Toppinen, Ant-
tila Syri, Korivaara Kiviah-
de, Pälli J. Pitkänen, Suokylä 
Tiirola. Päiväkerhot ma 1.11. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. Lau-
luseurakerho ti 2.11. klo 13 

Hilkka ja Kullervo Riekillä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 7.–8. 
-lk. la 30.10. klo 19 Ylikuljul-
la, Talonpojantie 26 A, Mu-
hos. Julkaisuilta su 31.10. klo 
17 ry:llä. Päiväkerho ti 2.11. 
klo 17.30 ry:llä. 
kastettu: Joni Paavo Eemeli 
Rautiainen, Veeti Jaakko Jo-
hannes Nuojua.
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

oulugospel 2010 
lauantaina 6.11. klo 19 Oulun kaupunginteatterilla, 
Kaarlenväylä 2. 

Jaakko Löytyn ja Pekka Simojoen yhteinen juhlakon-
sertti. Liput 20 euroa, opiskelijat, eläkeläiset ja työttö-
mät 10 euroa. Seurakunta järjestää kyydin, joka on il-
mainen. 

Lähtö klo 18 Tyrnävän srk-talolta. Ilmoittautuminen 
ma 1.11. mennessä kirkkoherranvirastoon 08 5640 600.

keStilä
Seurakuntakerho pe 29.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurat su 31.10. klo 19 Kesti-
län ry:llä, Kauko Kämäräinen.
Ystävänkammari ke 3.11. klo 
10 kerhokodissa. 
nuortenilta to 4.11. klo 17 
kerhokodissa. 
Julkaisuilta to 4.11. klo 19 
ry:llä.
kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
kerhot: Päiväkerho to 4.11. 
klo 11, varkkarikerho ti 2.11. 
klo 15, perhekerho ke 10.11. 
klo 10 kerhokodissa.
 

PiiPPola
Piippola-Pulkkilan rippi-
koulukaruselli la 30.10. klo 
9–14 Pulkkilan srk-talossa. 
elämänkaari-ilta lapsuudes-
ta vanhuuteen runoin ja lau-
luin la 30.10. klo 18 srk-ko-
dissa. Kahvia ja iltapalaa. Jär-
jestäjänä Piippolan Rauhan-
yhdistys. 
Seurakuntakerho ti 2.11. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuorten kerho ti 
2.11. klo 16 srk-kodissa. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 

Pulkkila
Raamattuluokka pe 29.10. 
klo 19 ry:llä. 
Pulkkila-Piippolan rippi-
koulukaruselli la 30.10. klo 
9–14 srk-talossa. 
Pyhäkoulu su 31.10. klo 11 ja 
seurat klo 19 ry:llä. 
Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
su 31.10. Messu klo 13 kirkos-
sa. Kirkkokahvit srk-talossa.
Seurakuntakerho ke 3.11. 
klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 3.11. klo 
13.30 srk-talossa. 
Vaalipaneeli to 4.11. klo 14–
15 lukiolla. 
Diakoniamyyjäiset to 4.11. 
klo 14–18 srk-kodissa. Ote-
taan lahjoituksia vastaan. 
Myytävänä kahvia, pullaa 
ja leivonnaisia. Arpajaiset. 
Tuotto oman kappelin dia-
koniatyölle.
ehtoollishartaus pe 5.11. klo 
13 Koivulehdossa.
kerhot: Perhekerho ma 1.11. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
to 4.11. klo 16, päiväkerho pe 
5.11. klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 
kuollut: Eero Yrjö Alasalmi 
84.

PYhäntä
Syyslomaviikolla ei ole kuo-
roja eikä kerhoja.
ehtoollishartaus to 28.10. 
10.30 Nestorissa.
hartaus to 28.10. klo 14 Kuu-
rankukassa.
lauluseurat pe 29.10. klo 
18.30 Anna-Mari ja Antti Ka-

mulalla.
lauluseurat pe 5.11. klo 
18.30 Marja-Leena ja Mark-
ku Tuulella. 
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 
srk-talon kerhotilassa ja ke 
klo 13 Tavastkengän koulul-
la. Puuhakerho to klo 12.15 
alakoululla. Varkkariker-
ho to klo 14.30 kerhotilas-
sa. Perhekerho ti 9.11. klo 10 
kerhotilassa. 

RantSila
Syyslomaviikolla ei ole kuo-
roja eikä kerhoja.
ompeluseurat pe 29.10. klo 
19 ry:llä.
Rantsilan rippikoulukaru-
selli la 30.10. klo 9–14 srk-ta-
lossa. 
Syöpäyhdistyksen kirkko-
pyhä su 31.10. Sanajuma-

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 28.10. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Seurakuntakerhon retki ti 
2.11. Haapavedelle, lähtö klo 
9 srk-talolta.
ehtoollishartaus to 4.11. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodissa.

nuttujen neulomisilta to 
4.11. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Diakoniailta to 4.11. klo 19 
Tuula ja Leino Saarelalla Pih-
lajanrannalla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

lanpalvelus klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit srk-talossa.
Julkaisupäivä su 31.10. klo 
13 ry:llä.
eläkeliitto ti 2.11. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneidenkerho ti 2.11. 
klo 12 ry:llä.
Projektikuoro to 4.11. klo 
18.30 srk-talossa. Laulavat 
aikuiset ja nuoret, tulkaa 
laulamaan yhdessä. Meillä 
on kolme omaa harjoitus-
ta ja yksi yhteinen harjoitus  
torstai-iltaisin. Ohjelmassa 
joululauluja ja Maasalon Ad-
venttivesper. Esiintyminen la 

nuoret: Nuortenilta ti 2.11. 
klo 18–20 Temmeksen srk-ta-
lossa, to 4.11. klo 18–20 Mur-
ron kerhotilassa ja pe 5.11. klo 
18–20 Tyrnävän srk-talossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 28.10. klo 
19 Tarja ja Jarmo Laurilal-
la, Kyyhkykuja 1. Seurat su 

31.10. klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja julkaisuilta su 31.10. 
klo 16 ry:llä. Rippikouluun 
menevien kodinilta to 4.11. 
klo 18.30 Kempeleen ry:llä.
kastettu: Touko Viljami Lau-
rila.

20.11. klo 19 ja su 28.11. klo 
19 Rantsilan kirkossa.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-talossa. 
lapsikuoro Stellat ke klo 15 
srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 sekä tyttökerho ma klo 
13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koululla 
ja ke klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys 

1.–5.11. klo 9–18
kirkkoherranvirastossa, Mankilantie 1.

alakouluikäisten 
kerhot syksyllä
tyrnävän seurakuntatalon kerhohuoneessa: 
Kerho tiistaisin ja torstaisin klo 16–18 
Kokkikerho maanantaisin klo 16–18 

Murron kerhotilassa:
Puuhakerho tiistaisin klo 16–18
Kokkikerho keskiviikkoisin klo 16–18 
Puuhakerho torstaisin klo 16–18

Markkuun koululla:
Puuhakerho keskiviikkoisin klo 16.30–18.30

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin pääsääntöisesti

Pyhännällä, Piippolassa ja Rantsilassa klo 10
Kestilässä ja Pulkkilassa klo 13

Seuraa jumalanpalvelussivuja, 
koska on myös iltakirkkoja! 

lelulahjoituksia 
otetaan vastaan

Rantsilan kappelin lapsi- ja varhaisnuorisotyö sekä 
perhetyö ottavat vastaan vanhoja tai käytöstä pois-
tettuja hyväkuntoisia leluja, pelejä ja lastenkirjoja. 
Yhteydenotot lastenohjaaja Tanja Helenius, p. 0207 
109 734, voit myös laittaa tekstarin tai sähköpostin 
tanja.helenius@evl.fi.   
Pulkkilan päiväkerhon leikkijät kaipaavat nukenvau-
nuja, nukensänkyä ja nukenrattaita.

opettajien 
lähetysliiton

lähetyskalenteri 
2011

Seinäkalentereita 
myynnissä lähetystyön 

hyväksi. Kalenterin hinta 
on 8 €. Kalentereita saa 

Enna Junnolta 
p. 020 7109 874.

Nöyrimmät kiitokset kaikille saamastani tuesta ja muistamisesta uudessa tehtävässäni. 

Timo Liikanen, kirkkoherra.

Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys
1.–5.11. klo 9–18 
–  Kirkkoherranvirastossa, 
 Pappilankuja 6, Piippola
–  Kestilän seurakuntatoimistossa, 
 Kestilänraitti 4, Kestilä
–  Pulkkilan seurakuntatoimistossa, 
 Pulkkilantie 11, Pulkkila
– Pyhännän seurakuntatoimistossa, 
 Kirkkotie 4, Pyhäntä
–  Rantsilan seurakuntatoimistossa, 
 Rantsilanraitti 10, Rantsila 

keskiviikkona 3.11. klo 10–13 
–  Piippolan käsi- ja taideteollisuusopistossa,   
 Keskustie 29, Piippola

Perjantaina 5.11. klo 10–13
– Siikalatvan lukiossa, 
 Turulantie 3, Pulkkila
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Leena Ilvesluoto on tyyty-
väinen. Takana on syksyn 
suurrutistus, Naisten Pan-
kin vapaaehtoisille ja lah-

joittajille järjestetty Peru-ilta. 
Leena oli yksi tilaisuuden pää-
järjestäjistä.

Jotta ihmiset viihtyivät ja kai-
killa oli mukavaa, piti tapahtu-
man järjestäjien tehdä monen-
laisia valmisteluja. Sopia esiin-
tyjät, suunnitella ohjelma, lähet-
tää kutsut, varata vapaaehtoisia 
narikkaan ja hoitaa lukematto-
mia muita suurempia ja pienem-
piä tehtäviä.

Tilaisuuden järjestäminen 
vaati aikaa ja vaivaa. Osallistuji-
en tyytyväisyyden vuoksi se kui-
tenkin kannatti. 

– Naisten Pankin toiminta on 
niin arvokasta, että sen puolesta 
kannattaa tehdä työtä.

Mahdollisuuksia  
perheen elättämiseen
Naisten Pankki, jonka oululai-

siin vapaaehtoisiin Ilves-
luotokin kuuluu, on 

Kirkon Ulkomaan-
avun rahasto. Se 
tukee kehitys-
maiden naisten 
yrittäjyyttä. 

– Naisten 
saama tuki ei 
kuitenkaan ole 

toimeentulotu-
ki, vaan se on toi-

meentulon mahdol-
listaja, Leena painottaa.

Yksi Naisten Pankin toimin-
tamuoto ovat kyläpankit. Nii-
den perustamisen lisäksi Naisten 
Pankki on saanut aikaan muu-
takin: Naisille on opetettu luke-
mista, kirjanpitoa ja muita yrit-
täjyyteen liittyviä taitoja. 

Lisäksi he ovat saaneet oppia 
maanviljelyssä, ompelussa tai 
muissa tavoissa hankkia itselle 
elanto. Naisille on välitetty myös 
tietoa heidän oikeuksistaan.

Joskus Leena vielä 
ehtii aamukahveille

Tärkeintä Leenalle kuitenkin 
on, että auttamalla naisia hän on 
mukana auttamassa lapsia. 

Vastapainoa 
vaativalle työlle
Vuosi sitten Leena Ilvesluoto läh-
ti etsimään vastapainoa vaativalle 
työlleen liiketoimintajohtajana. 
Tärkeää oli löytää vapaaehtoistoi-
mintaa, jossa olisi kyse suomalai-
siin tai ulkomaisiin lapsiin koh-
distuvasta konkreettisesta autta-
misesta. 

Monenlais-
ta kiinnosta-
vaa vaihtoehtoa 
oli tarjolla. Lee-
na kuuli Nais-
ten Pankista ja 
sai tietää, että 
toiminta oli laa-
jenemassa Ou-
luunkin. 

Leena tutustui Kirkon Ulko-
maanavun rahastoon tarkem-
min ja totesi toiminnan vaikut-
tavan hyvältä.

– Kun nainen perustaa yri-
tyksen tai saa itselleen amma-
tin, hänen sosiaalinen asemansa 
ja taloudellinen tilanteensa pa-
ranevat. Saamansa rahan nainen 
käyttää lastensa hyvinvointiin ja 
koulunkäyntiin, Leena kertoo. 

Hänen kiinnostuksensa herä-
si oivaan aikaan: Oulun kontto-
ri haki juuri johtoryhmäänsä täy-
dennystä ihmisestä, joka haluaisi 
vastata tapahtumien järjestämi-
sestä. Työssään Leena oli tottunut 
tilaisuuksien järjestämiseen ja ot-
ti tehtävän mielellään vastaan.

– Naisten Pankki on hyvä har-
rastus. Siinä on paljon muutakin 
kuin hyväntekeväisyys; olen tu-
tustunut tosi mukaviin ihmisiin 
ja oppinut paljon uutta.

Hyvä elämä  
myös muille
Tapahtumajärjestämisen ja joh-
toryhmässä toimimisen lisäk-

si Leena toimii vapaaehtoisena 
Naisten Pankin toiminnan esit-
telijänä. Esimerkiksi Naisten 
messuille hän aikoo mennä nais-
tenpankkilaisten kanssa hank-
kimaan lahjoittajia ja myymään 
Naisten Pankin tuotteita. 

– Tämä on sanottu monesta 
muustakin toiminnasta, mutta 
Naisten Pankin toiminnasta saa 
itselleen paljon.

Vaikka Leena on aktiivinen 
naistenpankkilainen, harmitte-

lee hän sitä, et-
tei voi osallis-
tua toimintaan 
niin aktiivises-
ti kuin tahtoisi. 
Rajoja asettavat 
yrittäjänä toi-
mivan puolison 
aikataulut sekä 
pienet lapset. 

Esimerkiksi 
kuukausittaisille vapaaehtoisten 
aamukahveille, hän ei ole pääs-
syt vielä kertaakaan mukaan.

– Kyllä minä vielä jonain päi-
vänä pääsen kahvittelemaan, hän 
tsemppaa itseään.

Leena haluaa olla tekemäs-
sä hyvää, koska on saanut niin 
hyvän elämän. Hän haluaa an-
taa aikaansa ja osaamistaan, jot-
ta muutkin saisivat saman mah-
dollisuuden.

– Lapsuudesta saakka minul-
la on ollut hyvä ja rakastava koti. 
Opiskelut, työ, oma perhe. Kaik-
ki ne vaikuttavat. 

SATU LAPINLAMPI

Arjen samarialaiset -sarjassa 
esitellään vapaaehtoistyötä tekeviä 
henkilöitä. He kertovat miksi tekevät 
vapaaehtoistyötä ja mitä se heille 
antaa. Kerro meille, ketä meidän 
pitäisi haastatella. Toimitus ottaa 
vastaan vinkkejä numerossa 044 
5626 450 ja osoitteessa toimitus@
rauhantervehdys.fi.

Naisten Pankki on vuonna 2007 perus-
tettu Kirkon Ulkomaanavun hallin-
noima rahasto. Se tukee kehitysmai-

den naisten yrittäjyyttä kestävän kehityksen 
periaattein.

Naisten Pankki rahoittaa muun muassa 
pienlainoja, ammattikoulutusta sekä työka-
lujen ja materiaalin hankintaa.

Toimintaan voi osallistua esimerkiksi toi-
mimalla vapaaehtoisena, ryhtymällä kuukau-
silahjoittajaksi tai ostamalla Naisten Pankin 

osakkeen. Lisätietoa saa osoitteesta www.
naistenpankki.fi.

Naisten Pankin Oulun konttori -nimisen 
aluesolun toiminnasta saa tietoa sähköpos-
titse: naistenpankki.oulu@gmail.com.

Oulun konttorin vapaaehtoiset ja lahjoit-
tajat kokoontuvat omakustanteisille aamu-
kahveille Cafe Saaraan joka kuukauden vii-
meisenä perjantaina. Seuraava kerta on 29. 
lokakuuta kello 7.30–8.30. Tapaaminen on 
kaikille avoin.

Tule mukaan Naisten Pankkiin

Tämä on sanottu 
monesta muustakin 
toiminnasta, mutta 
Naisten Pankin 
toiminnasta saa 
itselleen paljon.
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