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le kuului jopa papin 
parranajovelvollisuus 
ja postipoikana toimi-
minen! 

Oikeastaan kärjiste-
tysti voisi todeta niin, 
ettei ollut olemassa 
niin viheliäistä työtä, 
jota pappi ei olisi voi-

nut lukkariparan harteille sälyttää.
Nykykirkossa kuulee tavan takaa 

seurakuntia repivistä työyhteisöjän-
nitteistä. Huoneentaulun äärellä herää 
väistämättä kysymys, kumpuavatko nä-
mä ristiriidat kirkon vuosituhantisesta 
epätasa-arvoisesta työyhteisöhierarkias-
ta. Katkeruudeltakaan lukkariparka ei 
varmasti voinut välttyä. Tosin lukkarin 
palkkana oli reilu siivu kymmenysten 
tuottamasta luontaistuotearsenaalista.

Monet suomalaiset muistavat Alek-
sis Kiven Seitsemän veljeksen lukkarin 
roolin. Hän oli kuin kiiluvasilmäinen, 
maaninen paholainen, joka yritti an-
karalla kurilla upottaa tiedon aakko-
set metsäläisveljesten päähän.

Sen sijaan entisajan unilukkarin teh-
tävänä oli pitkällä kepillä herätellä ’pak-
kojumalanpalveluksessa’ nukkuvia kan-
salaisia. Kirkon kamiina kun hohkasi 
ihanaa lämpöä kylmän rekiretken jäl-
keen. Ja kun tuo pappi vietäväkin saar-
naa unettavalla nuotilla jo toista tuntia 
pitkää, iänikuista saarnaansa.

Lähde: Finlands Medeltidsurkunder

PEKKA TUOMIKOSKI
tietokirjailija, toimittaja 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kekseliäitä uudistajia tarvitaan

Rakkauden harjoitus
Sirpa Nummenheimo kirjoittaa Kirkko 
ja koti -lehdessä rakkauden harjoituk-
sesta.

“Monet meistä painiskelevat arjessaan 
vihan tunteiden aiheuttaman syyllisyy-
den kanssa. Joskus on armottoman vai-
keaa hyväksyä negatiiviset fiilikset lä-
heisiä kohtaan, sillä kristillinen etiikka 
vaatii meitä rakastamaan ehdoitta kaik-
kia sukulaisia, tuttavia, ystäviä ja koiran 
omistajia. 

Sana ”rakastaa” silloin, kun kohteena 
on koko yhteisö, on vaativa ja varsin op-
timistinen ilmaisu. 

Pohtisinkin mieluummin sitä, kuinka 
me edes sietäisimme toinen toisiamme? 
Naapuri ärsyttää, puolisosta alamme saa-
da tarpeeksemme, työkaverit ovat syvältä 
ja vastaantulijat mulkoilevat omituisesti. 

Jokaista heistä meidän tulisi, ei vain 
kestää jotenkuten, vaan oikeasti rakastaa.

Me voimme harjoitella näkemään 
enemmän hyvää toinen toisissamme ja 
ajattelemaan positiivisemmin kanssaelä-
jistämme.”

Kirkko ja Koti 22/2012

Aatoksia

Lukkari parka

Entisaikaan kirkkoherrat olivat pi-
täjän suurimpia herroja. Erityi-
sesti he olivat sitä katolisena ai-
kana, aina 1400-luvulle saakka. 

Heidän apunaan oli ”kirkollinen toi-
mihenkilö”, lukkari. 

Alun perin ruotsin-
kielinen termi klockare 
kuvaa parhaiten lukka-
rin roolia kirkonkellojen 
soittajana. Kinkereillä ja 
lukuopetuksessa lukkari 
toimi eräänlaisena pääl-
lepäsmärinä papin valvo-
essa opetuksen laatua.  

Lukkarin huoneentau-
lu oli peräisin 1400-lu-
vun katolisesta Suomes-
ta. Tässä siitä lyhyt arkis-
to-ote:

”Samoin pitää kirkkoherran ilmoit-
taa hänelle edellä mainitun päivän aat-
tona, jos hän saa talonpojilta sanoman 
vietäväksi piispalle, ja hänen pitää seu-
rata pappia kellon kanssa tämän toimit-
taessa pitäjän asioita; jos hän sen lai-
minlyö, maksakoon sakkoa 3 markkaa 
lakikirjan mukaan. 

Samoin pitää lukkarin lämmittää pa-
pin sauna kerran viikossa, palvella hän-
tä, ajaa hänen partansa ja pitää huolta 
siitä, että hänellä on vihtoja. 

Samoin hänen pitää teurastaa kirkko-
herran karjaa, jos se on tarpeen, ja lukka-
rin on saatava sama korvaus vuosittain. 

Samoin jos pappi tarvitsee häntä 
muutenkin, korvatkoon samalla tavoin. 

Samoin kellään ei ole oikeutta luk-
karin työhön silloin, kun pappi tarvitsee 
häntä pitäjän asioissa. 

Samoin lukkarin pitää ajaa papin vil-
ja hänen latoonsa.”

Jo keskiajalla saunalla näyttää ol-
leen suuri merkitys myös kirkkoher-
roille. Suomalaiset ovat siis aivan var-
masti vuosituhantisia saunojia.

Myös muita hauskoja yksityiskoh-
tia huoneentaulusta löytyy: lukkaril-

Hämmennyksen 
teologia
Vantaan Lauri kirjoittaa pääkirjoitukses-
saan piispa Irja Askolan puhuneen häm-
mennyksen teologiasta. 

”Kirkon suuntaa haettaessa erimieli-
syydet kuuluvat asiaan ja vievät kirkkoa 
eteenpäin. Jokainen kristitty on elämäs-
sään muutosagentti, jonka tehtävänä on ar-
mon ja oikeudenmukaisuuden tuominen 
arkeen. Muutoksessa korostuu ’hallinnan 
harhan, sijasta ’hämmennyksen teologia’.

Hämmennyksen teologia on jo saanut 
jotkut konservatiiviset nettikeskustelijat 
älähtämään: Raamatusta löytyy ratkai-
su kaikkeen ja piispa haluaa hämärtää 
tämän. Askola muistutti kuitenkin, et-
tä nimenomaan Raamatussa opetuslap-
set ovat usein hämmentyneitä Jeesuksen 
opetuksista. Dialogi Jeesuksen kanssa vie 
aivan toisenlaiseen suuntaan kuin totut-
tu tapa ajatella. Lapset häiritsivät, mutta 
Jeesus asettikin heidät esikuviksi. Vuo-
ropuhelussa ihmisten ja Jumalan kanssa 
lopputulos ei ole etukäteen selvä. Meis-
tä riisutaan elämän hallinnan harhaa ja 
osoitetaankin uusi suunta.

Vantaan Lauri 29/2012

Suomen Lähetysseura irtisanoo neljä työntekijää, 

uutisoitiin alkuviikosta. Yt-neuvottelujen syynä 

oli seuran viime vuoden budjetin alijäämä. 

Lähetystyön tukijoille Lähetysseuran taloustilan-

teesta kerrottiin elokuisessa Lähetyssanomassa.

Lähetysseuran talousjohtajan Lauri Haaviston 

mukaan seurakuntien myöntämät talousarviomää-

rärahat ovat laskussa jo toista vuotta peräkkäin. 

Myös seurakuntien vapaaehtoistoiminnassa, 

muun muassa myyjäisistä kertyvä kannatus seura-

kuntien nimikkokohteisiin on laskenut.

Haavisto näkee tilanteelle selviä syitä. Hän 

pahoittelee, että ”rivistä poistuu jatkuvasti ikään-

tyneitä kannattajia, jotka ovat tukeneet lähetystyö-

tä vuosikymmeniä”.

Myös lähetyspiirien määrä on vähentynyt voi-

makkaasti.

Lähetystyö tarvitsee ikääntyneiden tukijoiden 

tilalle uusia kannattajia, mutta myös huikeita, en-

nenkuulumattomia ideoita, joilla tärkeää työtä  voi-

daan jatkossa tukea.

Voisivatko seurakunnat järjestää jonkinlai-

sen, ehkä nuorille suunnatun ideakilpailun, miten 

varainhankintaa auttamistyöhön voitaisiin nykypäi-

vänä tehdä.  

Uusia avauksia tarvitaan, jos perinteiset ideat, 

esimerkiksi marjojen myynti lähetystyölle, ei enää 

houkuttele. 

Parhaat ideat saisivat ansaittua mainetta ja ehkä 

jopa hieman rahaakin.

Kaikessa lähetystyön ja kehitysyhteistyön tuke-

misessa on kyse suuresta asiasta: lähimmäisyydestä.

Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen 

on todennut: ”Kenellekään ei ole hyötyä siitä, että 

lähimmäinen kärsii”. 

Viime kädessä auttamisen taustalla ei tarvit-

se olla ajatus siitä, että antaja antaa niin sanotus-

ti hyvää hyvyyttään. Avun antaminen tarvitsevil-

le sekä kotimaassa että maailmalla turvaa rauhaa 

maailmaan, se turvaa viime kädessä rauhaa meille 

itsellemme Suomessa.

Kristinuskon yksi kauneimmista ajatuksista on 

se, että hätää kärsivässä vähimmässä veljissämme 

ja sisarissamme, näemme heijastuksia Kristuksesta.

Siksi mistään auttamistyöstä ei voi juurikaan tinkiä.

Suomen Lähetysseura toimii ulkomailla yhteis-

työssä paikallisten, pääasiassa luterilaisten, kirkko-

jen kanssa. Lähetysseuralla on toimintaa lähes 30 

maassa viidellä mantereella. 

Lähetysseuran lisäksi kirkossa on myös kuusi 

muuta lähetysjärjestöä.

Samoin pitää 
lukkarin lämmittää 
papin sauna kerran 
viikossa, palvella 
häntä, ajaa hänen 
partansa ja pitää 
huolta siitä, että 
hänellä on vihtoja. 
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Eteenpäin arjessa

Diakoniatyö haluaa      
puuttua ongelmiin ajoissa
Syksyn luentosarjassa 
annetaan käytännön 
tietoa arjesta 
selviytymiseen.

Jotain tarttis tehdä, sutkaut-
ti unohtumattomasti presi-
dentti Mauno Koivisto kau-
an sitten. Suurin piirtein sa-

moin ajatteli Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Heli Mattila 
viime keväänä.  

Niin hänen kuin muidenkin 
diakoniatyöntekijöiden asiakkais-
sa on yhä enemmän ihmisiä, joi-
den selviytymistä arjesta vaikeut-
taa yhden ongelman sijasta iso on-
gelmavyyhti. 

– Asiakkaita kuunnellessani 
olen usein ajatellut, että asioiden 
kulkuun pitäisi pystyä vaikutta-
maan nykyistä paljon aikaisem-
min. Ehkä silloin ihmisten elä-
mäntilanteet eivät ehtisi mennä 
niin tiukkaan solmuun. 

– Kun ihmiset tulevat meidän 
luoksemme, he ovat usein yrittä-
neet hakea apua jo muualtakin. 
Vaikeat tilanteet ovat jatkuneet jo 
pitkään, Heli Mattila kertoo huo-
miostaan.

Kun arjessa pärjäämistä vai-
keuttaa työttömyyden lisäksi esi-
merkiksi alkoholi ja velat, vyyhtiä 
on vaikea purkaa muutamien ta-
paamisten aikana. 

– Kaikki asiakkaamme eivät 
voi olla jatkuvia kotikäyntikoh-
teita. Diakoniatyön taloudellisen 
avun pitäisi aina olla tilapäistä, 
Mattila sanoo.   

Vieraita muun muassa 
Kelasta ja sosiaalitoimistosta
Heli Mattila ja Karjasillan dia-
koniatyöntekijä Päivi Rahja al-
koivat jo keväällä suunnitella 
syys-lokakuun ajan kestävää lu-
entosarjaa, jossa etsittäisiin yh-
dessä selviytymiskeinoja arkeen. 

Aloitustilaisuudessa vierai-
li psykoterapeutti Raija-Elina 
Kauppila. Hän pohti, millaiset 
asiat tuovat elämään iloa ja miten 
ilonlähteille voisi päästä.

Tällä viikolla Eteenpäin arjessa 
-luennolla puhui Marttojen neu-
voja Titta Ylimäki.

– Halusimme neuvoa ihmisiä, 
miten ruokataloudesta ja omasta 
taloudenpidosta ylipäänsä selvi-
ää kohtuudella, Päivi Rahja ker-
too tilaisuuden sisällöstä.

Lokakuussa luentotilaisuuksis-
sa vierailee sosiaaliohjaaja kerto-
massa kunnan tarjoamasta perus-
turvasta. Myös Kelan palveluista 
on luvassa tietoa ja velkaneuvo-
ja pohtii, miten saada eurot riit-
tämään.

Viimeisellä kerralla aiheena on 
seurakunnan päihdetyö. 

Avuntarve hätkäyttää 
ammattilaisia
Mattila ja Rahja kutsuvat tilai-
suuksiin erityisesti nuoria ja työ-
ikäisiä.

– Jos arki tuntuu ajoittain yli-
voimaiselta, tule mukaan. Yri-
tämme tarjota mahdollisimman 
konkreettista apua. Myös omai-
set, joilla on huoli läheisestään, 
ovat tervetulleita.

Mattila ja Rahja tunnustavat, 
että heitä hätkäyttää yhä omas-
sa työssään, miten lujilla ihmiset 
saattavat olla. Avunantajan olo on 
usein ”kädetön”.

Diakoniantyöntekijöiden mu-

kaan heidän työnsä tulisi olla ai-
empaa enemmän luonteeltaan en-
naltaehkäisevää.

– Näin pitäisi olla, sillä on huo-
lestuttavaa, että samalla kun kir-
kon talous heikkenee ja avustus-
varat vähenevät, ihmisten avun-
tarve vain kasvaa. 

Siksi ongelmiin on puututtava 
hyvissä ajoin, naiset sanovat.

Hartaudessa 
luodaan toivoa
Rahja ja Mattila kertovat, että jo-
kaisen luentotilaisuuden alussa on 
lyhyt hartaus. 

He toivovat, että hartauksissa 

pystyttäisiin kertomaan kuulijoil-
le, että pahimmassakin elämän 
umpikohdassa voi nähdä toivoa.

– Niin minä ajattelen: Aina on 
toivoa, vaikka emme sitä juuri nyt 
näkisikään, Rahja miettii.

Hän on huomannut, että jos-
kus hänen asiakkaitaan ”vie 
eteenpäin” jo se, että on joku, jo-
ka ottaa heidät todesta ja sanoo: 
”Voit tulla uudestaan”.

Ihminen saa olla diakoniatyön-
tekijän luona sellaisena kuin hän 
on. Juuri omana itsenään hän tu-
lee kuulluksi ja täydestä otetuksi.

RIITTA HIRVONEN

Kaikki 
asiakkaamme 
eivät voi 
olla jatkuvia 
kotikäyntikohteita. 
Diakoniatyön 
taloudellisen avun 
pitäisi aina olla 
tilapäistä.

Seuraava Oulun seurakuntayhtymän Eteenpäin arjessa -luento 

on Tuiran kirkolla (Myllytie 5) maanantaina 3.10. Silloin 

aiheena on kunnan tarjoama perusturva. Puhujavieras on 

sosiaaliohjaaja Jaana Pajala-Mäkivierikko.

10.10. Kelasta vierailee asiantuntija Pirkko Asmundi.

24.10. vierailija on velkaneuvoja Lea Ukkola Aureus Oy:stä.

31.10. Selvästi arjessa -tilaisuudessa päihde- ja kriminaalityöstä 

puhuu diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto Oulun ev. lut. 

seurakuntayhtymästä.

Heli Mattila ja Päivi Rahja tietävät että jo nuorilla elämä saattaa olla solmussa esimerkiksi velkojen vuoksi.

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

Päivi Rahja  ja Heli Mattila toivovat että ihmiset saavat luentosarjasta arkeensa niitä 
työkaluja, joilla he voivat itse vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.
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Kysy!

Voiko luterilaisen kirkon piispa, 
pappi tai kanttori kuulua 
Vapaamuurareihin?

Mikään sääntö tai pykälä kirkkolaissa ei sitä kiellä. 
Kirkkolaki kieltää vain sen, ettei kirkon jäsen voi sa-
manaikaisesti olla jonkin muun uskonnollisen yh-
teisön jäsen. 

Tämä sama pykälä koskee muitakin kuin piispoja ja pap-
peja.

Vapaamuurarit eivät ole uskonnollinen yhteisö.
Kristillinen uutismedia Seurakuntalainen.fi-sivusto uuti-

soi vuosi sitten haastattelun, jossa väitettiin, että Suomen va-
paamuurareissa toimisi aktiivisesti kymmeniä kirkon työn-
tekijöitä. Valtaosa heistä olisi pappeja ja kanttoreja. Sivuston 
mukaan määrä on kasvanut merkittävästi kahden viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana.

Kirkon työntekijän kuulumista Vapaamuurareihin on poh-
dittu myös katolisessa ja esimerkiksi anglikaanisessa kirkossa.

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liitty-
viä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Sittenkin vähemmän 
riitaisa kirkko
Kokenut 
maallikkovaikuttaja Esa 
Koukkari karkottaisi 
kirkosta kaiken 
itseriittoisuuden. 

Oululainen Esa Koukka-
ri on nähnyt kirkosta 
enemmän kuin vain pie-
nen siivun. Kaikki alkoi 

luottamustehtävistä 1980-luvulla 
Karjasillan seurakunnassa ja Ou-
lun yhteisessä kirkkovaltuustossa. 
Vuonna 2000 hänet valittiin kir-
kolliskokoukseen ja seuraavaksi 
Oulun hiippakunnan hiippakun-
tavaltuuston puheenjohtajaksi.

Koukkari tuntee myös kirk-
kohallituksen Helsingin Kataja-
nokalla. Hän on hiippakunnasta 
valittu maallikkoedustaja kirkko-
hallituksen täysistunnossa.

Työskentely kirkkohallitukses-
sa tarkoittaa, että Koukkari ottaa 
kerran kuukaudessa päivän virka-
vapaata omasta työstään ja mat-
kustaa Helsinkiin. 

– Noin viikkoa ennen kokousta 
tulee postiluukusta tuhti paketti 
papereita päätöksenteon pohjak-
si. Lukemista riittää. Varajäsentä 
ei ole, joten mukaan on mentävä, 
hän kertoo.

Koukkari on ollut viime vuo-
sina päättämässä muun muassa 
kirkon taloudesta ja hallinnosta. 

Erilaiset näkemykset 
saavat arvostusta
Kirkon ”eduskunta”, kirkollis-
kokous, on saanut viime vuosi-
na käsiteltäväkseen useita vaikei-
ta aiheita. Julkisuudessa on synty-
nyt mielikuva, että nuo asiat repi-
vät kirkkoa.

Esa Koukkari tuntee kokous-
väen. 

– Koen kirkon olevan paljon 
yhtenäisempi verrattuna kuvaan, 
mikä siitä on viime aikoina an-
nettu julkisuudessa.

– Olemme olleet joskus kirkol-
liskokouksessa hieman ymmällä 
tavasta, jolla lehdistö on lähesty-
nyt käsiteltäviä asioita. Vastak-
kainasettelu kirkolliskokoukses-
sa ei ole niin rajua, miltä se medi-
assa näyttää.

Kirkolliskokousedustajat ovat 
hyvinkin keskusteluväleissä, 
Koukkari vakuuttaa.

– Ennakkoluulot toisia koh-
taan ovat karsiutuneet erityisesti 
silloin, kun on jouduttu etsimään 
ratkaisuja kaikkein haastavim-
piin kirkon kysymyksiin. Koen, 
että erilaisia näkemyksiä kunni-
oitetaan ja huomioidaan.

– Moni näkisi varmaan mie-
lellään kirkon hajoavan sisältä-
päin. Meidät luottamushenkilöt-
kin luokiteltaisiin mielellään eri-
laisten vastakkaisten leirien edus-
tajiksi. Meillä on kaikesta huoli-

matta yhteinen tehtävä ja Työn-
antaja. 

Omavaraisuudesta 
päästävä eroon
Esa Koukkari on ollut valmistele-
massa Kirkko 2020 -tulevaisuus-
selontekoa. Kirkon yksi kohta-
lonkysymys on, miten työntekijät 
osaavat ottaa vapaaehtoisia mu-
kaan kirkon töihin. 

Koukkari toteaa, että ihmisil-
lä on luontainen halu osallistua. 
Ollessaan toisten asialla ihminen 
saa itse eniten.

Koukkarin puheet tuntuvat tu-
tuilta, mutta kokeneen maallik-
kovaikuttajan mukaan ei ole lain-
kaan itsestään selvää, että virka-
työtä tekevien asenteet vapaaeh-
toisten osallistumiselle olisivat ai-
na avoimen vastaanottavaisia.

– Rohkenen kokemuksellani 
sanoa, että eräs uhkakuva kirkol-
le, kuten monelle muullekin or-
ganisaatiolle, on omavaraisuus. 
Kuitenkin mahdollisuus osallis-
tua vahvistaa aina yhteisöä.

– Kirkossa ei ole tulevina aikoi-
na varaa minkäänlaiseen itseriit-
toisuuteen. Työhön tullaan ja tar-
joudutaan yleensä herkällä mie-

Esa Koukkari nautti sunnuntai-iltana auringon paisteesta kotipihallaan, mutta 
alkuviikosta hän jo matkusti kirkkohallituksen kokoukseen Helsinkiin.

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

lellä, näin myös me luottamus-
henkilöt. Miten osaisimme vies-
tittää tulijoille sen, että kirkossa 
tarvitaan kaikkien panosta ja että 
kaikkien työ on tärkeää?  

Koukkari on huomannut, että 
vallan menettämisen pelkoa nä-
kyy myös kirkon työntekijöiden 
keskuudessa.  

Ihmiset hakevat 
hengellistä turvapaikkaa
Piispainkokous käsitteli viime 
viikolla kirkon tulevaisuusselon-
tekoa. Yritys nähdä tulevaisuu-
teen sai piispat painottamaan yh-
dessä tuumin, että kirkon tulee 
jatkossa keskittyä yhä voimak-
kaammin hengelliseen perusteh-
täväänsä. 

– Uskollisuus evankeliumin ju-
listamiselle on sen tae, että kirk-
ko menestyy tulevaisuudessa. Mi-
nua on lämmittänyt se, että tätä 
samaa asiaa on toistettu tavan ta-
kaa kirkon tulevaisuutta käsittele-
vissä keskusteluissa, Koukkari sa-
noo myös ja on tyytyväinen piis-
pojen lausunnosta.

Hän uskoo, että ”linjaus” on 
kirkolta oikea.

– Turvattomuus ihmisten kes-
kuudessa on viime aikoina lisään-
tynyt monesta syystä. Ihmiset et-
sivät yhä enemmän elämälleen 
sellaista perustaa ja arvoja, joiden 
pysyvyyteen he voivat luottaa.

Evankeliumista voi syntyä ih-
misen sisällä sellainen rauha, jota 
hän kaipaa, vanhoillislestadiolai-
nen Koukkari sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Olemme olleet joskus 
kirkolliskokouksessa 
hieman ymmällä siitä 
tavasta, jolla lehdistö 
on lähestynyt 
käsiteltäviä asioita. 
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Maata kiertelemässä

Ilkka: Paarma 
ennustaa Luther- 
säätiön lähtöä 
Emeritusarkkipiispa Jukka Paar-
ma ennustaa Ilkka-lehden haas-
tattelussa, että Luther-säätiö ir-
tautuu jossain vaiheessa kirkosta.

Tämä on ajan mittaan kes-
tämätön tilanne, koska Luther-
säätiö toimii kirkon periaattei-
ta vastaan kirkkoa hajottaen, 
Paarma sanoo Ilkassa.

STT:n uutisessa Helsingin 
Sanomissa piispainkokouksen 
teologinen sihteeri Jyri Komu-
lainen puolestaan sanoo, et-
tä säätiö on tekemässä rinnak-
kaista rakennelmaa kirkon si-
sälle, mikä on vastoin kirkko-
lakia ja -järjestystä.

Luther-säätiön piispa Matti 
Väisänen vihki äskettäin Kuo-
piossa kolme uutta pappia lähe-
tyshiippakunnan palvelukseen.

Muslimien 
määrästä eri 
näkemyksiä 
Julkisuudessa esitetyt arviot Suo-
messa asuvien muslimien mää-
rästä vaihtelevat kymmenillä tu-
hansilla. Lähetysteologi Timo 
Vaskon mukaan luvut ovat vaih-
delleet 30 000 ja 60 000 välillä. 
Hän itse pitää Kirkko ja Kaupun-
ki -lehden haastattelussa näitä ar-
vioita ylimitoitettuina.

– Suomesta kotimaihinsa ta-
kaisin palanneita ja muualle Eu-
rooppaan muuttaneita ei luvuis-
sa yleensä oteta huomioon. Kaik-
ki muslimit eivät jää Suomeen. 
Mitään tilastoihin perustuvaa 
tarkkaa lukumäärää muslimi-
en määrästä Suomessa ei ole ole-
massa ja siksi ylimitoitetuissa ar-
vioissa on helposti propagandan 
makua, Vasko toteaa lehdelle.

Maahanmuuttotutkija Tuo-
mas Martikainen on muslimi-
en määrästä Vaskon kanssa eri 
linjoilla.

– Ensimmäisen polven muut-
tajia eli ulkomailla syntynei-
tä, on noin 40 000–45 000. Kun 
mukaan lasketaan toinen suku-
polvi eli Suomessa syntyneet, on 
heitä arvioni mukaan kaikkiaan 
50–60 000, Martikainen sanoo.

Myös Suomen islamilaisen 
neuvoston arvio Suomessa asu-
vien muslimien lukumärästä 
vaihtelee 50 000–60 000 välillä.

Valtaosa Suomeen saapuvis-
ta maahanmuuttajista on edel-
leen kristittyjä.

Paavi halutaan tuomiolle

Paavi halutaan saada kan-
sainvälisen rikostuomio-
istuimen tuomittavaksi ri-
koksista ihmiskuntaa vas-

taan. Kanteen ovat nostaneet ka-
tolisen kirkon edustajien seksuaa-
lisesti hyväksikäyttämät ihmiset. 
Kyseessä ei ole julkisuustemppu, 
väittävät kanteennostajat.

He pitävät Benedictus XVI:ta 
ja eräitä muita katolisen kirkon 
johtajia syyllisinä järjestelmälli-
seen raiskausten ja lasten hyväk-
sikäytön salaamiseen kaikkial-
la maailmassa. Hyväksikäytetty-
jä edustaa SNAP-niminen orga-
nisaatio, jonka lakimiehet jättivät 
viime viikolla Haagin rikostuo-
mioistuimeen kanteen paavista ja 

hänen kolmesta alaisestaan.
Kanteessa  vaaditaan paavin 

toimien tutkimista ja oikeuden-
käyntiä. Oikeuden eteen halutaan 
saattaa myös Vatikaanin entinen 
ulkoministeri kardinaali Angelo 
Sodano, nykyinen ulkoministe-
ri kardinaali Tarcisio Bertone ja 
kardinaali William Levada. Jäl-
kimmäinen johtaa Uskonopin 
kongregaatiota, joka valvoo kato-
lisen kirkon oppia.

Vatikaanin puhemies pasto-
ri Federico Lombardi ei kom-
mentoinut viime viikolla syytök-
siä. Sen sijaan Napolin kardinaali 
Crescenzio Sepe väitti, että syy-
tökset ovat tyypillisiä antikatoli-
sia hyökkäyksiä, jotka on suun-

nattu kirkon julkisuuskuvaa vas-
taan.

Vatikaanin lakimiehet totea-
vat, että väärinkäytöksistä syy-
tetyt paikalliset piispat eivät ole 
paavin edustajia. He eivät esimer-
kiksi saa palkkaansa Vatikaanista. 
Siksi paavi ei ole vastuussa piispo-
jen tekemisistä.

Vatikaania on Yhdysvalloissa 
yritetty saada oikeuteen seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä, mutta se 
ei ole onnistunut, koska paavi on 
itsenäisen valtion päämies, jonka 
ei tarvitse osallistua oikeuden-
käynteihin. Hänellä on niin sa-
nottu immuniteetti.

Lakiasiantuntijat uskovat, että 
paavi ei saa syytettä. Kansainvä-

lisen oikeuden johtava asiantun-
tija Giorgo Acerdoti Milanon yli-
opistosta sanoi viime viikolla, et-
tä SNAP yrittää saada vain julki-
suutta asialleen. 

Kansainvälinen rikostuomio-
istuin tuskin harkitsee oikeuspro-
sessin aloittamista, koska se luul-
tavasti katsoo, ettei tapaus kuulu 
sen toimivaltaan. Hyväksikäytöt 
eivät ole järjestelmällinen hyök-
käys ihmisoikeuksia vastaan, jota 
vaaditaan syytteen nostamiseen.

WORLDWIDE RELIGIOUS NEWS

Lapsen kuolema 
muuttaa vanhempia
Lapsen menetys 
on yksi ihmisen 
elämän raskaimmista 
kokemuksista. Lapsen 
kuolema pysäyttää 
vanhemman elämän ja 
muuttaa sen erilaiseksi, 
todetaan Harri Koskelan 
väitöstutkimuksessa.

Harri Koskelan (TL) tutki-
muksen mukaan lapsen 
kuolemalla on pitkäaikai-

nen merkitys vanhemman hen-
gellisen, henkisen ja sosiaalisen 
elämän uudelleenmuotoutumi-
sessa. 

Tutkimuksen mukaan lapsen 
kuolema muokkaa vanhemman 
identiteettiä merkittävästi.

Osa vanhemmista arvioi iden-
titeettinsä muuttuneen kielteiseen 
suuntaan ja totesi, ettei koe enää 
itseään kokonaiseksi lapsen me-
netyksen jälkeen. Jotkut sitä vas-
toin kokivat suruprosessin läpi-
käymisen aikaansaaneen heissä 
vahvistumista ja henkistä kasvua. 

Tutkimuksessa selvisi, että mo-
net vanhemmat asettivat ajatuk-
sissaan Jumalan vastuuseen lap-
sensa kuolemasta. Sen vuoksi 
heillä esiintyi kielteisiä tunteita ja 
asenteita Jumalaa kohtaan.

Menetyksen seurauksena van-
hempien hengellinen elämä usein 
muuttui, se joko aktivoitui tai 
passivoitui.

Tutkimuksen mukaan useilla 
vanhemmilla ilmeni kuoleman-
jälkeistä elämää koskevia usko-
muksia. Toistuvasti ajateltiin, et-
tä kuollut lapsi on päässyt taivaa-

seen. Jälleennäkemisen toivo ko-
ettiin lohduttavana.

Ajanlasku 
uusiksi
Selviytymistä edistävinä avun 
lähteinä vanhemmat mainitsivat 
yksityisen ja yhteisöllisen uskon-
nonharjoittamisen sekä perheen-
jäsenten ja sukulaisten tuen. 

Osa vanhemmista oli kokenut 
Jumalan olevan epäoikeudenmu-
kainen heitä kohtaan. Toisaalta 
monet vanhemmat turvautuivat 
Jumalaan surunsa keskellä. 

Yksi selviytymistä edistävä asia 

oli uuden lapsen syntymä.
Lapsen menetyksen vaikutuk-

set kohdistuivat myös vanhempi-
en sosiaaliseen verkostoon. Mo-
net vanhemmat jakoivat elämän-
sä kahteen jaksoon – aikaan en-
nen ja jälkeen menetyksen. 

Muutama vanhempi ihmette-
li, miksi lapsensa menettäneistä 
vanhemmista ei ole käytössä sa-
naa tai nimeä. Koskela ehdottaa-
kin heistä käytettäväksi uusiosa-
naa ”varpo”, joka on muodostettu 
vanhempi- ja orpo-sanoista.

Merkityksen 
löytäminen tärkeää
Koskelan mukaan monet van-
hemmat esittivät lapsen mene-
tyksen jälkeen miksi-kysymyk-
sen, joka kuitenkin usein vaihtui 
toipumisprosessin kuluessa mitä 
varten -kysymykseksi. 

Merkittävä asia selviytymis-

prosessissa oli tarkoituksen ja 
merkityksen etsiminen lapsen 
menetykselle. Näiden löytäminen 
auttoi hyväksymään lapsen mene-
tyksen ja suuntautumaan elämäs-
sä eteenpäin.

Koskela arvioikin, että van-
hemman kiintymyssuhde ei kat-
kea lapsen kuolemaan vaan jatkuu 
muuttuneena. Surusta huolimat-
ta osa vanhemmista koki kiitol-
lisuutta yhteisestä ajasta lapsen-
sa kanssa.

Koskelan väitöstutkimus pe-
rustuu lapsensa menettäneiden 
vanhempien lähettämään kir-
jeaineistoon, jossa vanhemmat 
kertovat kokemuksistaan. 

Koskelalla on myös omakoh-
tainen kokemus lapsen menetyk-
sestä.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS
RIITTA HIRVONEN

A r k i s to :  E l s i  S a l ovaa ra

Menetyksen 
seurauksena 
vanhempien 
hengellinen elämä 
usein muuttui, se 
joko aktivoitui tai 
passivoitui.

Harri Koskela on itse kokenut lapsen 
menetyksen.
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Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Muutos 
lähtee 
asenteista

•	 La	24.9.	klo	12.00	Perhepäivä	
	 Karhusaaressa	(nyyttärit)
•	 Su	25.9.	klo	15.00	Ehtoolliskokous
	 Jari	Mykkänen
•	 Ti	27.9.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Ari	Leinonen
•	 Su	2.10.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Iin	Rukouspiiri
•	 Ti	4.10.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Tuula	Purala
•	 Su	9.10.	klo	15.00	Laulaja Evanke-
 lista Heimo Embuska

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 25.9. klo 15.00 Tuiran kirkolla, su 25.9. 
klo 18.30 Pia ja Esa Rättyällä, Marjasuontie 22, Kempele, ti 27.9. klo 19.00 
Limingan seurakuntatalolla.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 22.9. klo 19.00 Heikki Mustakalliolla, 
Myllytie 6 A 14, Tuira.

Ev.lut. Kansanlähetys
Torikatu 9 A 32, p. 08 378 
535, Oulu, http://pohjois-

pohjanmaa.sekl.fi, Sunnuntaisin 
klo 16 Sanan ja lähetyksen hetki 
keskustan srk-talon alasalissa. 
Tiistaisin raamattupiiri Intiön srk-
kodilla klo 18. NAISTENPÄIVÄT 
Vanhassa pappilassa 30.9.–2.10. 
(ohjelma erikseen) Tulossa myös 
Raamatun Punainen Lanka 28.– 
29.10. Syysleiri 4–6-luokkalaisille 
7.–9.10. Siikajoen vanhassa pappi-
lassa. Ilm. 3.10. mennessä sinikka.
harkonen@lumijoki.fi 044 503 
7080. Lisätietoja 040 535 7567.

Su 25.9. klo 18 Sunnuntain ko-
kous. To 29.9. klo 18 Miestenilta. 
Su 2.10. klo 18 Ehtoolliskokous. 
Tervetuloa! Katso www.kempe-
le.svk.fi

Su 25.9. klo 11.00 
SEURAKUNNAN 20-V JUHLA 

Juhlapuhujana Klaus Korhonen
Ke 28.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 23.9. klo 20 LIFT, Pauli Uusikylä, Alexander 
Chernysh, Katja ja Juan Castillo. Su 25.9. klo 11 
Jumalanpalvelus, Raamatun arvovalta ja luotetta-
vuus. Onni Haapala, Hannu Orava, Suoma ja Jari 
Levy. Pyhäkoulu ja Lastenkokous. Su 25.9. klo 17 
Church@78, International Service, Nicki Berry, 

Andrey & Katja & Juan. Ma 26.9. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 28.9. 
klo 19 Sana ja rukous, Henri Tuhkala, Pasi Markkanen. To 29.9. klo 12 Päivä-
piiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

OULUN 
METODISTIKIRKKO

Valtatie 45, Tuirantori 

Lääkäri, evankelista Ari Koivuniemi 
vierailee Oulussa 24.–25.9. 
La 24.9. klo 16 Terveysevankeliumia 
Jes. 24:3-6 ”Maa tyhjentämällä tyh-
jennetään ja ryöstämällä ryöstetään...” 
MITÄ VITAMIINEJA, MINERAALEJA JA 
HIVENAINEITA IHMINEN TARVITSEE 
PYSYÄKSEEN TERVEENÄ?
Klo 18 Sanan ja Rukouksen ilta.
Su 25.9. klo 13 Jumalanpalvelus. 
SAIRAIdEN PuOLESTA RuKOILLAAN.
Metodistikirkolla sunnuntaisin klo 13 
jumalanpalvelus ja keskiviikoisen 
klo 19 raamattupiiri. TERVETuLOA!

To 22.9. klo 18 Lähetyspiiri ’Eksynyt 
lammas’. Pe 23.9. klo 19.00. Nuorten-
ilta Pöyhtäreillä. Raitalantie 3. Su 25.9. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Matti Rahja. Tervetuloa!

Tänään Opiskelija-NA ilta klo 19. 
Nuorten järjestämät seurat 
su 25.9. klo 14. Tuomas Myllylä, 
Markus ja Jaana Hiitola. Raamat-
tupiiri ma 26.9. klo 14. Luuk. 16. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 25.9. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 ja KANNATUSRYHMÄ 
klo 13.00 tule kannattaja jäseneksi. Ma 26.9. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljes-

liitto klo 18.00. OLET AINA TERVETULLUT!

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



 hengelliseen kesäkotiin! 
              

  La-Su  24.-25.9.  Juha Vähäsarja 
  Kirjailija, Suomen Raamattuopiston rehtori 

                    Vanha sanoma, uusi aika  
                             – mitä on evankeliumi tänään? 

 La 24.9. klo 14 Vanha sanoma, uusi aika  
                         – miten kertoa evankeliumi tänään? 
                                                          15.30 kahvit  

                    16 Jumala rakastaa sinua! 
                                                          17.15 Päivällinen   

                    18 Jumalan hoidossa joka päivä   
                                   
 Su 25.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Juha Vähäsarja   

                    14.30 kirkkokahvit 15 Kiitosjuhla 

To 22.9. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Risto 
Wotschke, God’s Bell. Pe 23.9. klo 18 Varkki-ilta, 
10–14-vuotiaille. Su 25.9. klo 11 Perhekirkko, 

Seppo&Sanna, Risto Wotschke, leiridiat, tarjoilu. Ti 27.9. Alfa-kurssi, Miksi Jeesus 
kuoli? Ke 28.9. klo 14 Senioripiiri. Klo 18 Nuortenilta. To 29.9. Rukousilta klo 19, 
Juha Piippo, Eija Soini. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

TASAUS
2011 N

EP
A

L

Bimala Gayak ja Devi Gu-
rung ovat Suomen Lähe-
tysseuran Tasaus-kam-
panjan kutsumina kerto-

massa työstään syrjittyjen puo-
lesta. He vierailivat Oulussa täl-
lä viikolla. 

Vaikeat lähtökohdat eivät ole 
naisia lannistaneet. Bimala Ga-
yak ja Devi Gurung kuuluivat 
kotimaassaan Nepalissa syrjitty-
jen joukkoon. Bimala Gayak syn-
tyi halveksittuun kiertävien soit-
tajien kastiin, eli hän on alempi-
kastinen daliti. Devi Gurungin 
perhe kuuluu vähemmistökieli-
ryhmään gurungeihin.    

Nepalin kastijärjestelmä on 
virallisesti lakkautettu, mutta 
käytännössä se elää vieläkin. Ih-
misiä arvostetaan sen mukaan, 
mihin kastiin he syntyvät. Dali-
tien halveksuntaa ja alistamista 
on pidetty aivan luonnollisena. 
Sama on koskenut myös maat-
tomia ja vähemmistökansoihin 
kuuluvia.

Kova 
koulu
Bimala Gayak oli onnekas, kun 
isä päätti lähettää hänet kouluun. 
Tyttö oli seitsemän vuotias. 

– Opiskelu oli mukavaa, mutta 
ylempikastisten oppilaiden suh-
tautuminen oli alentavaa. Heidän 
mielestään dalitien ei pitäisi käy-
dä koulua, vaan tehdä peltotöitä 
ja palvella ylempiään. Sain kulkea 
toisten oppilaiden kanssa vain, jos 
olin valmis kantamaan heidän 
laukkunsa, muistelee Gayak.

Gayak kuitenkin suoritti kou-
lunsa loppuun ja myöhemmin 
hän pääsi kouluttautumaan sosi-
aalityöntekijäksi. 2005 hänet kut-
suttiin työskentelemään Uplift 
Program -kyläkehitysohjelmaan, 
joka toimii dalitien ja maattomi-
en kyläyhteisöjen kehittämisek-
si. Projektin takana on Samaritan 
Uplift Sevice -niminen yhdistys, 
joka toimii Suomen Lähetysseu-
ran yhteistyökumppanina Nepa-
lissa. Yhdistyksen perustajat ovat 
alakastisia kristittyjä.

Tasaus 2011 – Auta Nepalin osattomia
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Sinappia   

Mieletön 
maailmanhistoria?

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Sen tiedäm-
me, että hän oli Marian ja Joosefin poika ja 
kotoisin Nasaretista. Tiedämme myös, että 
hän sanoi sattuvasti, hurmasi kansan ja koki 

kauhean kuoleman. 
Oliko Jeesus Jumalan poika? Niinhän jotkut us-

kovat, mutta mitä jos hän olikin vain tavallista väl-
kympi ja sanavalmiimpi rakennustyöläinen?

Vierailin vuosia sitten katolisessa kirjastossa 
Helsingissä. Hyllyissä oli tuhansia kirjoja, jotka ker-
toivat kristinuskosta. Sain ahaa-elämyksen: Entä jos 
kaikki nuo kirjat ovat syntyneet tyhjän ympärille, 
vain siksi, että apostoli Paavali osasi myydä kansalle 
kauniin tarinan ristille kuolleesta miehestä.

Oliko Jeesus hurmuri, joka vahingossa puhui it-
sensä maailmanhistoriaan? Ihmetteleekö hän hen-
kenä tuonpuoleisessa hurjaa suosiotaan ja toteaa, 
että tulihan sitä tehtyä hyviä juttuja, mutta enpä-
hän enää viitsisi?

Kristinusko on kahjo. Ensin Jumala ottaa juu-
talaiset omaksi kansakseen ja sitten kurittaa hei-
tä täysin olemattomista syistä. Vanhassa testamen-
tissa Jumala neuvoo sivukaupalla miten teltta pitää 
pystyttää. Luulisi Kaikkivaltiaalla olevan parem-
paakin tekemistä.

Jeesus itse on yhtä aikaa sekä Jumala ja ihmi-
nen, ravistamatta ja sekoittamatta. Hän kuolee ih-
misten puolesta ristillä hirvittävästi kärsien. Aivan 
järjetöntä, niin järjetöntä ettei tuollaista pysty ku-
kaan keksimään. 

Jeesuksen ja kumppanien elämä ja teot 2 000 
vuotta sitten Galileassa eivät ole unohtuneet. Al-
haiseen sosiaaliluokkaan kuuluneiden miesten ai-
voitukset mietityttävät huippuaivoja. Jeesuksen 
opetuksia noudattavat kuninkaat ja keisarit, Paavo 
Väyrystä myöten.

Länsimainen kulttuuri on täysin kristinuskon 
hapattama. Ilman kristinuskoa ei olisi katedraa-
leja, renessanssia, kristillistä tasajakoa eikä diako-
niaa. Leonardo ei olisi luonut mestariteoksiaan, ei 
myöskään Rafael, Botticelli tai Giotto. 

Assisilainen ei olisi kirjoittanut Aurinkolaulu-
aan, Okkamilainen ei viiltelisi partaveitsellään eikä 
Kaarle Suuri olisi suuri. Maailmaa sellaisena kuin 
me sen nyt tunnemme ei olisi olemassakaan.

Voisiko maailmanhistoria olla sillä tavalla hassu, 
että se muotoutuisi pelkästä sattuman oikusta, köy-
hien kalastajien jotinoista?

En usko. Jeesus on Jumalan poika. Muutenhan 
tässä hommassa ei ole järkeä.

PEKKA HELIN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

www.oulunaluetaksi.fi 

Taksikeskus

1,40€ + pvm

0600 300 81
SuoraTaksi

1,40€ + pvm

0600 300 80

JUMALA 
        PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

PASTORI 
SEPPO 
JUNTUNEN
Puhuu aiheesta: 
”Heikkouden
 voima” 
Mukana viulisti 
Maarit Rajamäki
Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry 
ja srk:t

To 22.9. 18.30 Kemin kirkko
Pe 23.9. 19.00 Alatornion kirkko
La 24.9. 18.00 Rovaniemen kirkko
Su 25.9. 18.00 Oulun tuomiokirkko

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Tapahtumia

Oikeutta 
maattomille
Uplift Program -projektiin kut-
suttiin myös Devi Gurung. Hän 
aloitti koulunkäyntinsä yhdek-
sänvuotiaana, kun kylän johta-
jan vaimo tarjoutui maksajaksi. 
Gurungin isä kannusti tytärtään 
kouluttautumaan lisää ja lopul-
ta hän valmistui maataloustek-
nikoksi. Kyläkehitysohjelmassa 
Gurung työskentelee maattomi-
en kyläyhteisöjen kehittämiseksi.

– Maattomuus on Nepalissa 
iso ongelma. On kokonaisia ky-
liä, joissa ihmiset asuvat peltojen 
reunoilla tai valtion metsissä, ei-
vätkä omista mitään. He ovat köy-
hiä ja muiden väheksymiä, kertoo 
Gurung.  

Devi Gurung lähetettiin töi-
hin yhteen tällaiseen kylään lä-
helle Intian rajaa. Hän valoi us-
koa maattomiin asukkaisiin, et-

tä hekin voivat pärjätä. Kyläläisiä 
on opetettu pitämään kiinni oi-
keuksistaan ja kehittämään yh-
teisöään.

– Kylään on saatu koulu, vilje-
lyä kehitetty ja asukkailla on hen-
kilöllisyystodistukset. He osaavat 
nyt ajaa omia oikeuksiaan, joita 
Nepalissa saa, jos vain vaatii. Ko-
teja ei tulla enää polttamaan, ku-
ten ennen, sanoo Gurung.

Usko siihen 
mitä teet
Bimala Gayak ja Devi Gurung nä-
kevät, että muutosta parempaan 
on tapahtunut vähitellen paikal-
lisella tasolla. 

– Asenne daliteja kohtaan on 
muuttunut siellä, missä he ovat 
perustaneet omia osuuskuntiaan 
ja menestyneet. Muut ovat huo-
manneet, että ehkä heistä voisi ot-
taa oppia, kertoo Gayak.

Molemmat kertovat, että muu-
toksen aikaansaaminen on hidas 
prosessi. Usko omaan työhön 
kuitenkin kantaa. Bimala Gayak 
työskentelee alueella, jossa dali-
tien pääelinkeino on rosvous.

– Minulle sanottiin, ettet tu-
le pärjäämään siellä. Monet, var-
sinkin naiset, kuitenkin haluavat 
eroon rikollisesta elämästä. Unel-
mani on ollut toimia dalitien hy-
väksi. Olen itse kokenut saman 
kuin he ja nyt voin auttaa, Gayak 
toteaa.

SANNA TURUNEN

Suomen Lähetysseuran ja 
seurakuntien yhdessä järjestämää 
Tasauspäivää vietetään perjantaina  
23. syyskuuta. 
Tasaus-kampanjan sivut: 
www.tasaus.fi

Bimala Gayak pääsi kouluun, kun hän oli seitsemänvuotias.

 Devi Gurung kuuluu halveksittuun 
vähemmistökieliryhmään.

Maattomuus on 
Nepalissa iso 
ongelma. On 
kokonaisia kyliä, 
joissa ihmiset 
asuvat peltojen 
reunoilla tai 
valtion metsissä, 
eivätkä omista 
mitään. 
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Katja Haipus
Lähetyssihteeri 
Oulujoen seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
on usko ja läheiset ihmi-
set. Ne tuovat toivoa ja si-
sältöä elämään.

Rakkain raamatunkoh-
tani on Joh.12:19: "Fari-
seukset puhuivat keske-
nään: Näettekö? Mikään 
ei auta. Koko maailma 
juoksee hänen perässään."
Todellakin, kukaan ei voi seistä ihmisen ja Kristuksen välis-
sä, kun ihminen on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Polku voi 
olla vaikea, mutta sitä työtä, mitä Jumala on meissä aloitta-
nut, Hän ei jätä kesken!

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska lähetys on 
kaikki seurakunnan työalat läpäisevää työtä. Työ on moni-
puolista ja saan toimia kaikenikäisten ihmisten parissa.

Esikuvani on äitini ja tietysti Jeesus. Jos minussa on pisara-
kaan sitä rakkautta ja huolenpitoa, jota olen molemmilta saa-
nut, voin sanoa saavuttaneeni paljon.

Harrastan mielelläni leivontaa ja käsitöitä. Molemmat so-
pivat hyvin lähetyssihteerin työhön. On mahtavaa, että voin 
hyödyntää rakkaita harrastuksiani työssäni.

Terveiset lukijoille: Toteuttakaa lähetyskäskyä omassa elä-
mässänne olemalla rohkeasti ja avoimesti kristittyjä. Pienellä 
rakkauden teolla voi olla suuri merkitys jollekin toiselle. Kris-
tuksen rakkauden eteenpäin vieminen on paras keino levittää 
sanomaa pelastuksesta.

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Jaakko Tuisku
Kirkkoherran sijaisena 
puolen vuoden ajan
Lumijoen seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
ovat läheiset ihmiset, per-
he, itsensä toteuttaminen, 
toivo.

Rakkain raamatunkoh-
tani on psalmi 138, Herra 
on ahdistettujen auttaja.

Olen halunnut nykyi-
seen työhöni, koska siihen tuli upea tilaisuus, pidän maa-
seudusta ja sen aitoudesta. Tykkään tarttua uusiin haasteisiin.

Esikuvani on jokainen, joka on sinut itsensä kanssa.

Harrastan mielelläni monenlaista: moottoripyöräilyä, klas-
sista kitaraa, golfia, urheilua, kaikenlaista weljellistä toimin-
taa.

Terveiset lukijoille: nauttikaa syksystä ja iloitkaa elämästä!  

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

Suomen merimieskirkko 
tarjoaa tänäkin vuonna si-
nulle mahdollisuuden an-
taa merenkulkijalle joulu-

lahja. Suomen merimieskirkon 
toimipisteet maamme rannikko-
kaupungeissa sekä Alankomaissa, 
Belgiassa, Iso-Britanniassa, Krei-
kassa ja Saksassa välittävät lahja-
si niille, jotka viettävät joulunsa 
merellä.

Voit toimittaa pakettisi 24. lo-
kakuussa mennessä osoitteeseen 
Vuosaaren merimieskirkko Pro-

vianttikatu 4, 00980 Helsinki tai 
lähimmälle merimieskirkolle. Pa-
ketin sijaan voit antaa myös raha-
lahjoituksen.  Kertyneillä varoil-
la Suomen merimieskirkko tekee 
joulupaketteja merenkulkijoille. 
Yhden paketin hinta on kymme-

nen euroa. Rahalahjan voi lähet-
tää Suomen merimieskirkon ti-
lille Sampo Pankki 800018-63597 
(FI55 8000 1800 0635 97 DABA-
FIHH).

Lisätietoja: www.merimies-
kirkko.fi.

Anna joululahja merimiehille

Alfassa ei pingoteta

Ensi viikolla Oulussa alkaa 
uusi, kristinuskon perus-
teita käsittelevä Alfa-kurs-
si. Kurssin mainoksessa ky-

sytään haastavasti, onko Juma-
laa olemassa. Vastausvaihtoehdot 
ovat kyllä, ehkä ja ei. Ilmoitus ke-
hottaa tutkimaan elämän tarkoi-
tusta.

Mitä itse vastaat kysymyk-
seen, kurssin vetäjänä toimiva Ari 
Kauppila. 

– Vastaan ”kyllä”. Uskon, että 
on olemassa Jumala, joka on kiin-
nostunut jokaisesta ihmisestä, ja 
odottaa, että saa vastata aitoon et-
sintäämme. 

Vastaukseni perusteluna on se-
kä Raamatun sana, että oma hen-
kilökohtainen kokemukseni Ju-
malasta.

Mainostatte Alfa-kurssia sano-
malla, että kursseilla tutkitaan 
kristinuskoa rennolla tavalla. 
Miten uskoa tutkitaan rennosti?
– Jaa-a. Kannattaa tulla paikal-
le katsomaan. No, rento tutkimi-
nen mahdollistuu, kun osallistuu 

kurssi-iltoihin, jotka ovat kodik-
kaita, huumoria unohtamatta. Il-
ta alkaa yhteisellä iltapalalla, sit-
ten on alustus illan aiheesta ja lo-
puksi pienryhmässä on mahdolli-
suus keskusteluun. 
– Jokaiselle mielipiteelle ja ky-
symykselle on aidosti tilaa ja jo-
kaisen kurssilaisen henkilökoh-
taista näkökulmaa kunnioite-
taan. Vaikka alustukset pohjau-
tuvat Raamattuun, jokainen saa 
vapaasti muodostaa oman mieli-
piteensä ja tuoda sen halutessaan 
esille.

Kerro muutama esimerkki, mitä 
kristinuskon kysymyksiä kurs-
silla pohditaan?

– Kyselemme esimerkiksi, kuka 
Jeesus on? Miksi ja miten rukoi-
len? Miten Jumala johdattaa? Ku-
ka Pyhä Henki on ja mitä hän te-
kee? Mikä on seurakunta?

Voiko uskoa mielestäsi opiskel-
la?
– Onpa tiukka kysymys. En sanoi-
si, että uskoa "opiskellaan" Alfa-
kurssilla, vaan että kiinnostunut 
voi pysähtyä tekemään kysymyk-
siä ja etsimään niihin vastauksia. 
Näin hän voi tehdä löytöjä ja al-
kaa samalla elää uskoa todeksi.

Onko kurssi maksullinen?
– Kurssi on ilmainen, tosin iltapa-
lasta ja kirjallisesta materiaalista 
saa halutessaan maksaa vapaaeh-
toisen maksun.

RIITTA HIRVONEN 

Kurssista saa lisätietoa: 
karjasillanseurakunta@evl.fi 
(08-5313200) tai ari.kauppila@
oulunseutu.info (040 481 8888).

Seurakuntalainen.fi:

Kirkollinen työ ei ole 
uhattuna Puolustusvoimissa

Seurakuntalainen.fi-median  
mukaan Puolustusvoimi-
en kirkollista työtä ei ol-
la lakkauttamassa, vaikka 

ministeri Stefan Wallin on ker-
tonut, että puolustusbudjetti tu-
lee supistumaan tulevan hallitus-
kauden aikana noin 10 prosent-
tia. Joukko-osastojen lakkautta-
misen ohella säästökuuri tulee 
tuntumaan esimerkiksi puolus-
tusvoimien kirkollisen työn toi-
mintamäärärahoissa.

Kenttäpiispa Hannu Niskanen 
näkee, että kirkollisen työn mer-
kitys Puolustusvoimissa päinvas-

toin korostuu entisestään organi-
saatiouudistusten aikana.

– Kun edelliset uudistukset on 
tehty, organisaation sisäisten sie-
lunhoitotilanteiden määrän li-
sääntyminen on näkynyt tilas-
toissa, piispa kertoo Seurakunta-
lainen.fi-median haastattelussa.

Niskanen toteaa myös, että 
toimintamäärärahojen leikkaa-
minen ei tuota kirkolliselle työlle 
"katastrofaalisia muutoksia".

Seurakuntalainen.fi-sivuston 
mukaan kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen totesi saarnassaan hengel-
lisillä päivillä Vaasassa, ”ettei 

maanpuolustuksen taustalla ole 
eikä saa olla viha ketään kohtaan. 
Se on työtä tämän maan ja maa-
ilman elämän puolesta”.

Niskasen mukaan maanpuo-
lustuksenkin taustalla on vas-
tuun kantaminen heikoimmista 
ihmisistä.

- Martti Luther totesi kerran, 
että emme saa tehdä pahaa lä-
himmäisillemme, mutta emme 
myöskään saa sallia sitä, että lä-
himmäisillemme tehdään pahaa.

RIITTA HIRVONEN
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Auta, sinä!
Piispat vetoavat avun saamiseksi Itä-Afrikkaan

Seurakunnat, seurakuntalaiset, kaikki suomalaiset. Auttakaa 
avun tarpeessa olevia Itä-Afrikassa. Lahjoittakaa rahaa autta-
mistyöhön, viekää viestiä lähimmäistemme hädästä.

”Itä-Afrikassa 13,3 miljoonaa ihmistä tarvitsee kiireesti hä-
täapua kuivuuden aiheuttaman nälänhädän vuoksi. Pahin tilanne on 
Somaliassa, jossa YK on julistanut kuusi eteläistä maakuntaa nälän-
hätäalueiksi.

Pelkästään Somaliassa aliravitsemuksesta kärsii jo arviolta 450 000 
lasta. Kuolleita on kymmeniä tuhansia. Heistä puolet on alle 5-vuo-
tiaita lapsia.

YK:n arvion mukaan tilanne alueella on pahin kuuteenkymmeneen 
vuoteen. Kuolema uhkaa lähikuukausina 750 000 somalialaista, ellei 
heille saada nopeasti lisää apua.

Kristillinen usko kutsuu meidät yhteiseen vastuuseen ja toistem-
me auttamiseen. Isä meidän -rukouksessa pyydämme yhdessä: ”Anna 
meille meidän jokapäiväinen leipämme.”

Kari Mäkinen
Wille Riekkinen
Samuel Salmi
Mikko Heikka
Simo Peura
Matti Repo
Seppo Häkkinen
Björn Vikström
Irja Askola
Kaarlo Kalliala

Apua voi antaa esimerkiksi seuraavien 
järjestöjen kautta: Suomen Lähetysseu-
ra, Kirkon Ulkomaanapu,
 Suomen World Vision, Unicef ja 
Suomen Punainen Risti.

Piispojen vetoomus julkaistiin piispain-
kokouksessa 14.9.

AC T/ D K H /Ch r i s t o p h P u e s c hn e r
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Su 25.9. kello 9.55–12 klo 10 sa-
najumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkossa. Jumalanpalveluk-
sen toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, ja häntä avustaa Mari 
Flink. Kanttoreina ovat Hen-
na-Mari Sivula ja Lauri-Kalle 
Kallunki. Klo 11.30 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönohjaa-
ja Kirsi Merenheimo-Mäenpää. 
Aiheena on kiitollisuus. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-

jelmassa kerrotaan mitä tapah-
tuu Tuomasmessussa. Kastellin 
kirkossa järjestetään Tuomas-
messu tänä syksynä vielä kak-
si kertaa.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat myös Dein juttuarkis-
tossa, www.toivonpaiva.fi
Ma–pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi Oulun studiossa.
Pe 23.9. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. Kokonaiskir-
kon asioita ruoditaan pohjoisen 
äänellä.
Ma-ke klo 16.20 Armonpulla. 
Tavalliset seurakuntalaiset ker-
tovat, milloin he ovat elämänsä 

aikana päässeet haukkaamaan 
palan armonpullasta ja mitä sil-
loin tapahtui.
Ke 28.9. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Heikki Karppinen 
kolumnoi.
To 29.9. klo 16.20 Viisi Teesiä. 
Unelmiensa kirkosta kertoo 
pastori Lauri Kujala.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 25.9. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi
Merenheimo-Mäenpää. Aihee-
na on kiitollisuus.
Su 25.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 25.9. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkossa. 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, ja häntä 
avustaa Mari Flink. Kanttoreina 
ovat Henna-Mari Sivula ja Lau-
ri-Kalle Kallunki.

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 24.9. klo 18 iltahartauden pitää 
pastori Helena Paalanne Oulusta.
Su 25.9. klo 10 Savonlinna-Sää-
mingin seurakunnan jumalan-
palvelus Savonlinnan tuomio-
kirkosta.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 25.9. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, avus-
taa Juha Maalismaa ja Arto Pisi-
lä. Kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mukana Gaudiate-
kuoro Oulujoelta, joht. Lauri 
Nurkkala. 

Eetterissä

Paltamon Miesten päivillä 
saa vertaistukea

Mitä mies haluaa? Ystä-
viä, menestystä, vai-
kutusvaltaa? Rahaa, 
naisia ja liudan karju-

via lapsia? Kysymykseen vastaa-
vat Paltamon miespäiviä puuhaa-
vat kempeleläiset Jarkko Kärki-
maa ja Keijo Kaikkonen.

– Mies haluaa arvostusta, tote-
aa Kärkimaa.

– Toveruutta ja keskustelua, 
jatkaa Kaikkonen. 

Mies kaipaa myös toisten mies-
ten seuraa. Sitä on saatavilla, kun 
Miesten päivät järjestetään Palta-
mossa Kainuun opistolla 7.–9. lo-
kakuuta. Päivillä voi vapaasti pu-
hua vaikkapa arvostuksesta,  to-
veruudesta, keskustelusta, työ-
elämästä, jumalasuhteesta sekä 
tietysti miehen suhteesta omaan 
puolisoonsa. Kun mies saa tukea, 
parisuhdekin kukoistaa.

– Miehen paras ystävä on nai-
nen eikä koira, Kaikkonen loh-
kaisee.

Miesten päiville voi osallis-
tua kuka tahansa kaksilahkeinen, 
myös Oulun seudulta, josta pää-
see Paltamoon kimppakyydillä. 

Naisia Miesten päiville ei laske-
ta, sillä miesten kesken juttelemi-
nen on helpompaa. Mies voi rau-
hassa ja luottamuksellisesti sanoa 
mielipiteensä eikä kukaan keskey-
tä häntä.

Miehillä on Kärkimaan mu-
kaan halu vahvistaa identiteetti-
ään. He ovat nykyään tossun alla, 
eikä se ole Jumalan miehelle an-
tama rooli.

Osallistujat ovat samalla vii-
valla. He käyttävät pelkästään 
etunimiä, jotta kaikki olisivat ta-
savertaisia. Tittelit ja asemat saat-
taisivat halvaannuttaa keskuste-
lun. Joku voisi arastella ja orjail-
la toisia. 

Epäonnistuminen on miehen 

pahin pelko, kertoo Kaikkonen. 
Epäonnistuminen esimerkiksi 
työssä ja kasvatuksessa on mie-
helle kauheaa. Siksi mies tarvit-
see vertaistukea. Yhteiset koke-
mukset auttavat.

– Vieraalle on helpompi pu-
hua kuin tutulle, Kaikkonen huo-
mauttaa. 

Paltamossa se on mahdollista.
Kärkimaa puhuu Miesten päi-

villä työelämästä. Hänen mu-
kaansa töissä pitää olla lupa vä-
syä. Mies kuitenkin häpeää, kun 
ei jaksa. Häpeää lisää miehen suu-
rempi rooli perheen elättäjänä. 

– Miten osaisimme kohda-
ta väsymyksen ja olla armollisia 
itsellemme. Levähtäkää vähän, 
Kärkimaa siteeraa Jeesusta. 

PEKKA HELIN
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Miehen paras 
ystävä on nainen 
eikä koira.

Mies haluaa 
arvostusta. Toveruutta 
ja keskustelua.

Miesten päivien  vastuuhenkilöinä 
ovat muun muassa Aarni Konttu-
ri, Keijo Kaikkonen, Heikki Pent-
tinen, Aimo Horppila, Jorma Här-
könen ja Veikko Pulkkinen. Ryh-
mänvetäjät ovat maallikoita, jotka 
ovat tottuneita tehtäväänsä.

Miesten päivien hinta on 95 
euroa. Hinta sisältää majoituk-
sen omin liinavaattein, ruokailun 
ja opetuksen. 

Rahattomuus ei ole este, sillä 
Miesten päivillä on muutama va-
paapaikka.

Kimppakyydeistä Oulun seu-
dulta voi kysyä Jarkolta numeros-
ta 044 3385 559 

Miesten päivät järjestää 
HNMKY, Kainuun Opisto ja Pal-
tamon seurakunta. 

Lisätietoja miestyöstä löydät: 
www.miesseminaari.fi
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2. Kor. 9: 6-15
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti 
niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 
Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään 
päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä 
iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille 
annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että 
teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä 
runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu:
    - Hän jakelee, hän antaa köyhille,
    hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.
    Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo 
ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen 
ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän 
hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista 
rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. 
Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen 
ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se 
saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te 
tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, 
lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te 
näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen 
evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille 
ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän 
puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen 
armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. 
Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta 
lahjastaan!

Joh. 5: 1-15 
Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti 
Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin 
lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on 
Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä 
makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja 
halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi 
liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui 
lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, 
joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli 
terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.
    Siellä oli mies, joka oli sairastanut 
kolmekymmentäkahdeksan vuotta. Jeesus näki 
hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, 
että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: 
»Tahdotko tulla terveeksi?» Sairas vastasi: »Herra, 
minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, 
kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku 
toinen ehtii ennen minua.» Jeesus sanoi hänelle: 
»Nouse, ota vuoteesi ja kävele.» Mies tuli heti 
terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.
    Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset 
sanoivat parannetulle: »Nyt on sapatti, ei sinun 
ole lupa kantaa vuodettasi.» Mies vastasi heille: 
»Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota 
vuoteesi ja kävele.’» Silloin juutalaiset kysyivät: 
»Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi 
ja kävellä?» Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka 
hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. 
Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja 
sanoi hänelle: »Sinä olet nyt terve. Älä enää tee 
syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.» Mies 
lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli 
hänet parantanut.

Syyskuinen luonto hehkuu kauneutta auringonpais-
teessa. Mahtavia värisävyjä on ihailtavanamme. Ne herät-
tävät meitä luonnostaan kiitokseen. Meidän itsemme ei ole tar-
vinnut tehdä mitään nauttiaksemme kaikesta tästä. Kaikki annetaan 
meille taivaan lahjana, Jumalan hyvyydestä.

Elämässä voimme kohdata monenlaista kiitollisuutta. Eri ihmisillä eri asiat 
saavat kiitosmielelle. Elämäntilanne voi olla sellainen, että pienikin kokemus välittä-
misestä herkistää. Toisen ihmisen läsnäolo voi merkitä paljon.

Meille on tarjolla monenlaisia ohjeita hyvää elämää varten. Ravinto, liikunta ja lepo 
ovat niissä tärkeällä sijalla. 

Itse sain elokuussa tätiäni tervehtimässä käydessäni elämänohjeen, jonka hän oli 
antanut serkullenikin: ”Nauttikaa elämästä niin kauan kuin jaksatte, niin on mitä van-
hana muistaa.” 

Hän itse koki eläneensä juuri niin. Täti oli aikanaan liikkunut paljon ja matkustel-
lut. Niinpä hänellä jalat toimivat edelleenkin hyvin.

Tätini elämänohjeesta paistaa kiitollisuus. Hän sanoo olevansa kiitollinen siitä, että 
sai olla niin pitkään terveenä. Kun voimat eivät enää ole kuin ennen, eikä muistikaan 
ole aina kohdallaan, on sydämessä silti kiitos. 

Kiitoksen lähteenä on ollut luottamus Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Lapsuu-
denkodin antama turva on kantanut elämässä. Se on ollut vahva pohja elämänmatkalla.

Psalmissa 65 sanotaan: ”Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille, sinä siu-
naat ja autat meitä.”

Tuota Jumalan kaikkivaltiutta saamme ihmetellä ja ihailla luonnossa. Sen suuruutta 
voimme seurata toisten elämässä ja kokea omalla kohdallamme. 

Jumalan vastaus meille voi olla muuta kuin mitä olemme osanneet pyytää. Hän antaa 
meille enemmän kuin mitä itse ymmärrämme. 

Jumalan luomistyö ei ole päättynyt, vaan Luojana Hän luo jatkuvasti uutta. Hän käyt-
tää ihmisiä välikappaleinaan tähän luomiseen. Jumala siunaa ja välittää huolenpitoaan. 
Kun sydämessä on kiitos, voimme olla oppimassa Jumalan hyvyyttä luotujaan kohtaan. 

Mikä on sinun kiitosaiheesi tänään?

AINO PIESKÄ
Limingan seurakunnan kappalainen

Tädin 
elämänohje

Sunnuntai 25.9.
Päivän psalmi
Ps. 65:2-6, 9 tai 

Ps. 136:1-9, 25-26
1. lukukappale

Jes. 24:14-16
2. lukukappale

2. Kor. 9:6-15
Evankeliumi

Joh. 5:1-15

Sanan 
aika
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on suojeltava
Pyhää

R i i t t a  H i r vo n e n
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– Jos pyhän kokemisen 
kyky katoaa ja kaikki 
on kohta vain kevyttä 
ironiaa, se on hirvittävä 
tappio kulttuurillemme. 
Silloin mikään ei tunnu 
enää miltään, varoittaa 
professori Jaana Hallamaa.

H
elsingin yliopiston so-
siaalietiikan profes-
sori Jaana Hallamaa 
näkee, että kaupalli-

sen ja kristinuskosta näennäises-
ti vieraantuneen kulttuurin alla 
elää yhä vahva pyhän tuntu.

– Ihminen voi kokea voimalli-
sesti, että pyhä lähestyy minua – 
ilman että minun tarvitsee tehdä 
jotakin suurta saavuttaakseni sen.

– Vastustan ajatusta, että pyhä 
olisi erotettu jyrkästi tästä arki-
sesta ja tavallisesta elämästämme. 
Pyhä on tässä hetkessä ja näissä 
ihmisissä meidän ympärillämme.

– Kristinuskossa Jumala tu-
lee ihmiseksi ja pyhä lävistää si-
ten koko elämänmuotomme. Se 
tulee mukaan niihin moninaisiin 
muotoihin, joissa me toteutam-
me tätä ihmisen osaa, Jaana Hal-
lamaa sanoo.

Luterilaisen kirkon painopis-
teenä on kolmen vuoden ajan Py-
hä. Aihe jatkuu vielä ensi vuoden.  

Teemavuosien tarkoituksena 
on muistuttaa pyhyyden olemas-
saolosta.

BB on pyhän 
pahoinpitelyä
Mikä sitten on pyhän vastakohta? 
Jaana Hallamaa vastaa täynnä py-
hää vihaa:

– Se on Big Brother -tv-ohjel-
ma, jossa kaikki on laskelmoitua, 
kaikki paljastetaan, eikä ihmisel-
le jätetä mitään salaisuutta! Se on 
tv-ohjaajan kylmä Sauronin silmä 
eikä eläväksi tekevä Jumalan sil-
mä. Jumalan edessä ei nimittäin 
tarvitse esittää, lymyillä tai tees-
kennellä.

– Big Brotherin kaltaisissa oh-
jelmissa ihmisen pyhyyttä käyte-
tään halpahintaisen rahastami-
sen välineenä. Ihmisen sisimmän 
suojelemisen sijasta kilpailijoita 
alistetaan ja latistetaan kemialli-
sesti, fyysisesti, psyykkisesti ja so-
siaalipsykologisesti.

– Käytössä ovat kaikki mah-
dolliset manipulointikeinot, jot-
ka eivät ole rikollisia. Tai ovathan 
ne osittain rikollisia, mutta osal-
listujat ovat luopuneet kirjalli-
sesti ihmisoikeuksistaan. Tällai-
nen ”tosi-tv” on kauheaa pyhän 
pahoinpitelyä. Se on oire kult-
tuurimme sairaudesta, professo-
ri puhisee.

Hänestä tosi-tv:ssä tiivistyvä 
tirkistelykulttuuri heijastaa osal-
listujien syvää nähdyksi tulemi-
sen toivetta: Jos ei Jumalan, niin 
edes kameran ja katsojien näke-
mäksi!

Sosiaalinen taivas 
tai mokaajan kadotus
– Hengellisessä perinteessä toisen 
ihmisen kasvoista etsitään Kris-
tuksen kasvoja, mutta tirkistely-
kulttuurissa toinen ihminen on 
pelkkä peili, josta etsitään omia 
piirteitä. Olemassa olevaksi tul-
laan sitä kautta, että ollaan tois-
ten näkyvillä.

– Pyhyyden tunnon täysin ka-
dottanut tirkistelijä etsii elämä-

töntä elämäänsä sijaiskokemusten 
kautta. Miten ihanaa onkaan tar-
kastella toisten töppäilyjä: ”Her-
ra, kiitos, etten ole niin kuin tuo 
publikaani!”, fariseus sanoo kah-
vipöydässä työkavereilleen.

Tirkistelijöiden edessä onnis-
tuvaa odottaa Hallamaan mu-
kaan hetkellinen sosiaalinen tai-
vas ja mokanneita kadotus.

– Heikoimpien lenkkien tuo-
mari tai katsoja voi kuvitella käyt-
tävänsä jumalan valtaa lymyilles-
sään kameran silmän takana.

– Hän ei kuitenkaan tule ai-
dosti osalliseksi toisten ihmisten 
elämäntilanteista, toisin kuin Ju-
mala. Oikea Jumala tulee lihaksi 
ja osallistuu ihmisten kärsimyk-
seen, huomauttaa Jaana Halla-
maa.

Häivähdys 
vilpittömyydestä
Loogiset analyysit ja tieteelliset 
metodit tunteva teologian tohtori 
korostaa, että emme kykene kos-
kaan määrittelemään, miten, mis-
sä ja millä tavalla pyhä tarkalleen 

ottaen toimii.
Pyhä puhuttelee salatulla ta-

vallaan – tai ei ensinkään. Suun-
nitelmilla ja strategioilla sitä ei saa 
otettua haltuun, toteaa Jaana Hal-
lamaa.

– Henki liikkuu, missä tahtoo.
Työssään yliopistolla professori 

saa nauttia pyhistä hetkistä opis-
kelijoiden kohtaamissa.

– Näen jotakin pyhää opiske-
lijoideni vilpittömyydessä ja to-
sissaan olemisessa. Koen pyhän 
häivähtävän heissä, mutta en voi-
si konsanaan pitää esitelmää ai-
heesta ”Opiskelijoiden vilpittö-
myys ja tosissaan oleminen”. Sitä 
täytyy suojella ja varjella.

– On opiskelijoiden joukossa 
toki myös ironisia kaiken kyseen-
alaistajia, mutta sekin asenne on 
ymmärrettävä, sillä siten ihmiset 
suojaavat itseään. Me emme voi 
katsoa Jumalaa peittämättömin 
kasvoin, suoraan kohti.

– Pyhä koskettaa meitä, paljas-
taa jotakin olemuksestaan ja tulee 
näkyväksi vain sellaisissa hetkel-
lisissä häivähdyksissä, jotka kyke-
nemme kestämään.

Pyhiä kokemuksia Jaana Hal-
lamaalle itselleen siunaantuu esi-
merkiksi virsien äärellä.

– Virret ovat ihmeellisiä. Niitä 
veisatessa tulee syvä voimaantu-
misen tunne.

Jumalallinen 
murtautuu aikaamme
Jaana Hallamaa suhtautuu pen-
seästi pyhien kokemusten määrä-
tietoiseen tavoitteluun.

– Pitäisikö pyhän kanssa nyt 
olla niin kauheasti tekemisissä 
koko ajan, vaikka pitäisimme it-
seämme uskovaisina ihmisinä? 

Ei välttämättä. Ei sitä kirkkaut-
ta kestä ihmisen silmä. Pyhä on 
meille liian väkevää ylisuurissa 
annoksissa nautittuna.

– Pyhän elämyksiä ei voi kir-
kossakaan tuottaa tietoisesti. Sel-
lainen projekti muuttuu helposti 
tekopyhyydeksi. Tekopyhyys taas 
on tunkkaista ja umpioitunutta, 
ja se mädättää itse asian.

– Pelkäänpä pahoin, että pyhä 
katoaa kokonaan, jos kuvittelem-
me voivamme sörkkiä sitä liikaa. 
Jos pyrimme valjastamaan pyhän 
kokemukset manipulatiiviseen 
käyttöömme, vaikkapa kirkollis-
ten tilaisuuksien osallistujaluku-
jen kaunistamiseksi, siinä on hir-
veä tekopyhyyden ja sielullisuu-
den vaara, julistaa pastori Halla-
maa.

Hän ei usko, että kulttuu-
rimme pääsee konsanaan pyhäs-
tä ”vapaaksi”, sillä pyhä ilmenee 
aina ihmisille niin kuin haluaa. 
Kulttuurimme perustavaa laa-
tua oleva ongelma on kuitenkin 
se, että pyhää käsittelevää kieltä 
ei enää ymmärretä.

– Jumalallinen murtautuu joka 
tapauksessa tähänkin aikaan. Ja 
niiden pyhien hetkien herkkyyt-
tä, haurautta, haavoittuvuutta ja 
vilpittömyyttä meidän tulisi suo-
jella parhaamme mukaan, Jaana 
Hallamaa summaa. 

JANNE VILLA

Mikä sinulle on pyhää? Kerro se 
meille sähköpostitse osoitteella 
toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai Rauhan Tervehdys, PL 102, 
90101 OULU.

Mar i  L ä h t e e nmaa

Joillekin pyhä on jotain täysin tavallisuudesta 
poikkeavaa, josta ei oikein voisi tai pitäisikään 
puhua. Toisille pyhä ilmestyy päinvastoin juuri 
pienissä arjen kohtaamisissa.

Jann e V i l l a

Pyhä on hauras hetki, Jaana Hallamaa 
sanoo.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Mari Flink. Kanttoreina Hen-
na-Mari Sivula ja Lauri-Kalle 
Kallunki. Radiointi radio Dei. 
www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 25.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 
Messu su 25.9. klo 17 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Heikki Haataja.
Valtakunnallisten diakonia-
työntekijöiden neuvottelu-
päivien iltamessu Oulun ma 
26.9. klo 20 Tuomiokirkossa. 
Viikkomessun toimittaa Jyrki 
Vaaramo, saarnaa Jouko Lan-
kinen. Tekstinlukijoina Mer-
vi Keskinen ja Liisa Rahkola. 
Esirukoukseen johdattavat 
Asta Leinonen ja Salla Tuo-
minen. Ehtoollista jakavat Ti-
mo Riihimäki, Esa Nevala, Lei-
la Ikonen ja Eeva Mertaniemi. 
Avustaa Heidi Karvonen, Kir-
si Karppinen ja Sirkku Niva-
la. Musiikista vastaa House-
band Esa Rättyän johdolla ja 
diakoniatyöntekijöiden kuo-
roa johtaa Taina Voutilainen. 
Suora lähetys: www.virtuaa-
likirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Messu su 25.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Mikko Salmi ja 

Elina Seppänen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kappelin laulu. 
60-vuotiaiden juhla. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 25.9. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit.
Messu su 25.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 25.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Elina 
Seppänen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 25.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Salla Kujala. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 25.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Katri 
Sippola. 
Messu su 25.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 25.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustavat 
Sami Riipinen ja Paula Kyllö-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Tuiran Kirkon Naiskuo-
ro. 80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla.
Messu su 25.9. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Jukka Kolmonen, 

avustaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Iltamessu su 25.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Katri Sippo-
la. Lauluyhtye Heliä.
Viikkomessu ke 28.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 25.9. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Saarnaa Riitta 
Kentala, toimittaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. Kirkkokahvit.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raija Tyni.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 18. Toimittaa Sirpa 
Miettunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Eeva Mertaniemi, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nie-
melä, Perjantaikuoro, johtaa 
Pentti Tiri. Kirkkokahvit.  

Kempele
Messu su 25.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Juha Maalismaa ja 
Arto Pisilä. Kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na Gaudiate-kuoro Oulujoel-
ta, joht. Lauri Nurkkala. Saar-
nan aikana pyhäkoulu.
Kuuntele suorana netistä: 
www.evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Erja Haho, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Merja Pyykkönen, viulu.
Messu su 25.9. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, kirkkokuoro ja soitin-
ryhmä. Kirkkokahvit.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina
Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palovaa-
ra, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja ”Rakas 
risti” -tapahtuma. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, saar-
naa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro.

Oulunsalo
Messu su 25.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Tuomo 
Kangas. Kirkkoon kutsutaan 
erityisesti tänä vuonna 70 
vuotta täyttäviä, messun jäl-
keen 70-syntymäpäiväjuhla 
seurakuntatalolla.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Maaseutuväen kirkkopyhä. 
Ruokailu ja ohjelmaa seura-
kuntakodissa.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Ulla Koskelo.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RanTSiLa
Messu su 25.9. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Maatalousväen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa, järj. Sipolan 
maa- ja kotitalousnaiset. Ar-
pajaiset ja kahviraha lähetys-
työn hyväksi.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Eeva-Maija Sor-
vari.

TeMMeS
Messu su 25.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Ee-
va-Maija Sorvari.

Rukous
Jumala, kaiken luoja ja antaja.

Elämämme on täynnä ihmeitäsi,

mutta me olemme usein liian turtuneita

näkemään niitä.

Puhdista meidät katkeruudesta,

joka on sammuttanut kiitollisuuden.

Täytä sydämemme ilolla

ja viritä meissä uusi ylistyslaulu.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 22.9. klo 
14, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 22.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 22.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 24.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 24.9. klo 18, Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
25.9. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
25.9. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Hartaus ti 27.9. klo 14, Ves-
per-koti. Mari Flink.
Raamattupiiri ti 27.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 27.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Raamattupiiri ke 28.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 28.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Raamattupiiri to 29.9. klo 
14, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 29.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 22.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 22.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Joka toinen 
torstai. 
Raamattupiiri ti 27.9. klo 12, 
Kastellin kirkko.  Kokoontuu 
tiistaisin. 
Miesten raamattupiiri ke 
28.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 23.9. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 29.9. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Tilassa 
nimeltä Sumppu. Vetäjänä 
toimii pastori Riitta Louhe-
lainen p. 040 5850 818.
Herännäisseurat su 25.9. klo 
15, Tuiran kirkko.
Raamattupiiri ti 27.9. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Tilassa 
nimeltä Sumppu. Vetäjänä 
toimii pastori Riitta Louhe-
lainen p. 040 5850 818.
Raamattupiiri to 29.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Patenie-
men, Herukan ja Rajakylän 
yhteinen raamattupiiri. Ve-
täjänä diakoni Heli Mattila.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 22.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 29.9. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Minä olen 
-vertaukset kappalainen Ilk-
ka Mäkinen. Illassa alustus 
aiheesta ja mahdollisuus kes-
kusteluun. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.9. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Olavi 
Voittonen, Samuli Riekki.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Virsilauluilta ti 27.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kiitosvirsiä, Esko Laukkanen.

Tuiran seurakunta
Iltamusiikkia Tuiran kirkos-
sa ti 27.9. klo 21.30. Valta-
kunnallisten diakoniatyönte-
kijöiden päivien iltamusiikki-
hetki. Raakel Pöyhtäri, piano 
ja Anna Liukkonen, sello. Va-
paa pääsy. Tervetuloa!

Oulujoen seurakunta
"Tänään on aika liikkeelle 
lähteä". Sukelluksia Maaria 
Leinosen, Anna-Maija Rait-
tilan ja Anna-Mari Kaskisen 
lyyriseen maailmaan. su 
9.10. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Runotapahtuma 
yhteistyössä Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyön kanssa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Juttutupa ti 27.9. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-
lan ja yhdessäoloa. Mukana 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 26.9. klo 9, 
Karjasillan kirkko. Leivonta-
talkoot. 
Diakoniapiiri ma 26.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 27.9. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Vapaamuotoinen kohtaa-
mispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
27.9. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Sinulle, jo-
ka haluat toimia seurakun-
nassa vapaaehtoistyötehtä-
vissä. 
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Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 
Tuiran kirkko p. (08) 5314 
616. Muissa asioissa keskuste-
luajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia oman alueen diakonia-
työntekijän kanssa.
Työttömien ateria torstaisin 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Tervetuloa syömään her-
kullista kotiruokaa. Aterian 
hinta 2€. Lisätietoja diakoni 
Sami Riipinen p. 040 5747 149.
Pateniemen diakoniapiiri to 
22.9. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Tervetuloa syksyn ensim-
mäiseen diakoniapiiriin! Uu-
det tulokkaat tervetulleita! 
Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tila p. 040 5747 145.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 2 
€. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 26.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aloitamme aamuhartaudella 
ja tarjolla on aamupala. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 26.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Lisä-
tietoja diakonissa Eeva-Marja 
Laitinen p. 040 5157 267.
Luentosarja Tuirassa ma 
3.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa kaikille avoimeen 
luentotilaisuuteen, joka on 
suunnattu nuorille ja työikäi-
sille aikuisille. Kunnan tarjo-
amasta perusturvasta luen-
noi sosiaaliohjaaja Jaana Pa-
jala-Mäkivierikko. Lue myös 
juttu s. 3.
Luentosarja Tuirassa ma 
10.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa kaikille avoimeen 
luentotilaisuuteen. Kelan tar-
joamista palveluista luennoi 
Kelan asiantuntija Pirkko As-
mundi. Lue myös juttu s.3.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 23.9. klo 
13.30, Tahkokangas. 
Keskustelukerho ti 27.9. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

KuuLOVAMMAISET
Raamattupiiri to 22.9. klo 13, 
Palvelukeskus Runola.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 29.9. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan raamat-
tua. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Näköpiiri ti 4.10. klo 13, Ravin-
tola Perla. Käytössämme on 
oma kabinetti ja lounas tar-
joillaan pöytiin. Opas-ystävä 
on vastassa ravintolan edustal-
la. Hinta 5 € sisältäen myös jäl-
kiruoan ja kahvit. Ilmoittaudu 
Paulalle 26.9. mennessä p. 050 
4305 178 tai s-postitse: paula.

mustonen@evl.fi.
Vanhusten viikon juhla pe 
7.10. klo 13, Saalastinsalissa 
yliopistolla. Bussikuljetus ko-
ko kaupungin alueelta. Opas-
ystävä järjestyy matkaasi ha-
lutessasi. Ota yhteys Paulaan 
p. 050 4305 178. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 23.9. klo 12, 
Siipi. Syyspäiväntasaukse-
na tutustumme Suomen Lä-
hetysseuran Tasaus-keräyk-
seen Nepalin syrjäytyneiden 
hyväksi.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 22.9. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti Anneli Kauppi.
Lähetyspiiri to 29.9. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Juha Tahkokorpi.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
27.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Kokoontuu tiistaisin. 

Vastuuhenkilöinä Elvi ja Jaak-
ko Lounela.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 27.9. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks. 
ilmoitus s.16.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
28.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu Ys-
tävän kamarissa. Yhteysheki-
lö Pasi Kurikka p. 040 5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
26.9. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

yLi-ii
Tasauksen uunipuuro to 22.9. 
klo 10–13, Yli-Iin seurakunta-
talo. Hinta 6€. Tervetuloa!
Lähetyksen lauluilta ke 
28.9., Yli-Iin seurakuntatalo. 
Säestämässä kanttori Lauri 
Nurkkala. Arvontaa sekä va-
paaehtoinen kahvimaksu lä-
hetykselle.

yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 23.9., 
Ylikiimingin asukastupa. Lä-
hetyksen kirpputori kahvila 
avoinna perjantaisin klo 11–14.

Piispankamarin elomyyjäi-
set pe 30.9. klo 11–14, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. il-
moitus s. 17.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa osoit-
teesta: www.oulunseurakun-
nat.fi/muskari.
Isä-lapsi -parkki maanan-
taisin klo 17–19, , Mellenius-
talo, Peltolankaari 18A. Alle 
kouluikäisille lapsille ja hei-
dän isilleen. Ohjaajina Kari 
Rekilä,Ville Pahkin ja Jaakko 
Louhela.
"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
to 6.10. klo 10, Maikkulan 
kappeli. Torstaisin kokoontu-
va ryhmä äideille ja vauvoil-
le. Ryhmä 1 kokoontuu 6.10.–
15.12. 2011 ja ryhmä 2, 9.2–
26.4. 2012. Mukana ryhmissä 
ovat lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi ja pappi Mirja-
mi Dutton. Mukaan otetaan 
10 äitiä. Ilm. syksyn ryhmään 
1, 23.9.2011 mennessä ja ke-
vään ryhmään 2, 24.1.2012 
mennessä. Lisätietoja ja ilm. 
Marjaana Lassille p. 040 574 
7108. 

Oulujoen seurakunta liikuttaa 
yhdessä Korvensuoran asu-
kastuvan kanssa tänä syksynä 
miehiä, kun Tsemppiliikun-

taa miesporukalla -ryhmä kokoontuu 
neljä kertaa syksyn aikana. Suunnitel-
missa on liikkua ja tutustua yhdessä 
uusiin lajeihin.

Tsemppiliikuntaa miesporukalla 
-ryhmä kokoontuu ensimmäisen ker-
ran keskiviikkona 28.9. kello 18 Hönt-
tämäen seurakuntakodilla. Osallistu-
jille laaditaan liikunta-alan ammatti-
laisen avulla henkilökohtainen kunto-
ohjelma tulevalle syksylle. Sen jälkeen 
tehdään yhdessä noin tunnin mittai-
nen sauvakävelylenkki Korvensuoran 
alueella.

Lokakuussa miesporukka kokeilee 
ilmakivääriammuntaa Raksilan am-
pumaradalla keskiviikkona 12.10. klo 

18. Marraskuussa tutustutaan kunto-
nyrkkeilyn saloihin 16.11. klo 18 Hönt-
tämäen koulun liikuntasalissa Juha 
Hännisen opastuksella. Joulukuussa 
sauvakävellään vielä yhdessä Korven-
suoran alueella keskiviikkona 7.12. klo 
18, lähtö on Hönttämäen seurakunta-
kodilta.

– Keskeinen osa miesten tsemppi-
liikuntaa on, että kannustamme toi-
siamme liikkumaan säännöllisesti 
myös näiden tapaamisten lisäksi. Hie-
noa olisi, jos joku löytäisi syksyyn ja 
tulevaan talveen iloa säännöllisestä lii-
kunnasta tai vaikka itselleen lenkki-
kaverin, sanoo Oulujoen seurakunnan 
pastori Ilkka Mäkinen.

Miesten tsemppiliikunta -ryhmään 
voi tulla mukaan millä kerralla tahan-
sa eikä ennakkoilmoittautumista tar-
vita. Osallistuminen on maksutonta.

Tsemppiä 
miesporukalla

w w w.sxc . hu /  J ean S c h e i j e n
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Vauva-aamu ma 10.10. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Aamut ovat suun-
nattu perheen ensimmäisel-
le vauvalle ja vanhemmalle. 
Lopuksi tarjoillaan piltit ja 
kahvit, jonka vuoksi ilm. Tei-
ja Kokolle p. 050 5347 477.
Ryhmään otetaan 10 vauvaa 
ja vanhempaa/kerta. Syksyn 
muut kokoontumispäivät ma: 
7.11 ja 12.12.
Rytmitassut-musiikkituo-
kio, ks. ilmoitus s.16.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Katso myös il-
moitus s. 17 ja juttu s.16.

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 6.10. klo 14–16, 
Tuiran kirkko. 1.-6.-luokka-
laisille. Lisätiedot nuoriso-
työnohjaaja Matti Ketolalta 
p. 040 5747 069.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Toivon Satama ke 5.10. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Nuorten ilta Toivon 
Satama on auki joka toinen 
keskiviikko (7.9. alkaen). Li-
sätietoja antaa Jenni Kosken-
korva p. 044 3161 452.
Avoimet ovet ti 27.9. klo 18–

20.30, Kastellin kirkko. Ylä-
kouluikäisille joka toinen tiis-
tai. Lisätietoja antaa Jenni 
Koskenkorva p. 044 3161 452.
Isoskoulutus ti 27.9. klo 17, 
Kastellin kirkko. Ensimmäi-
sen vuoden isoskoulutus rip-
pikoulun käyneille.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 28.9. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. Ylä-
kouluikäisille nuorille. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Ans-
si Putilalta p. 050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi.

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 23.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kär-
sivä maailma – Tapio Pokka.
OPKOn ilta la 24.9. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Ilmestyskirjan seitsemän seu-
rakuntaa, Vesa Pöyhtäri.
3K-ilta ma 26.9. klo 18.30. 
Tuula Mikkonen: Rukous elä-
män voimavarana.
Kristillisten opiskelijajärjes-
töjen yhteiset seurat la 8.10. 
klo 18.30, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Järjestävänä taho-
na OPKO. Aiheesta "Hetki on 
tullut – Jeesuksen jäähyväis-
rukous" puhuu Antti Leino-
nen. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 28.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 22.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoi-
sin klo 9–11 puhelinnume-
rossa (08) 5314 616. Nume-
roon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkolta p. 040 
7510 064.
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747 064.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 26.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 28.9. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 29.9. 

klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

yLiKiiMinKi
Porinakerho ma 26.9. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 
Laulukerho to 29.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.

Leirit ja retket
Tulivatko työvuodet täy-
teen? Leiri vasta eläkkeel-
le jääneille ja lähiaikoina 
jääville 14.10–16.10. Roku-
an leirikeskuksessa. Mukaan 
mahtuu 20 leiriläistä. Osal-
listumismaksu 20€, joka si-
sältää majoituksen kahden 
hengen huoneissa, ruokai-
lut, matkat, ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Mukana vapaaeh-
toistyön projektityöntekijä 
ja lähetyssihteeri Raija Nis-
sinen ja pastori Anna-Mari 
Heikkinen. Lähtö 14.10. klo 
18 Linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturilta, paluu samaan 
paikkaan su 16.10. noin klo 
16. Ilmoittautumiset 30.9. 
mennessä p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.
4.–6.-luokkalaisten syyslo-
maleiri 26.10.–28.10. Roku-
an leirikeskus. 4.–6.-lk tyt-
töjen ja poikien syysloma-
leiri. Mukaan mahtuu 20 lei-
riläistä. Hinta 30 € sisältäen 

Yhdessäoloa 
varhaisnuorille

Varhaisnuorten kerhot ovat alkaneet. Oulun 
seurakunnissa on tarjolla 1.–6. luokkalai-
sille niin kokkikerhoja, sählykerhoja, askar-
telukerhoja kuin puuhakerhoja. Kerhoihin 

ei ole ennakkoilmoittautumista ja ne ovat maksut-
tomia.

Alakoululaisille löytyy kerhoja, jotka keskittyvät 
yhteen harrastukseen, kuten kokkaamiseen tai puu-
hakerhoja, joissa aktiviteettien kirjo on laaja yleises-
tä oleskelusta askarteluun. Myös kerholaisten toi-
veet otetaan huomioon ohjelmassa. Osa kerhoista 
on jaettu ikäluokkien mukaan ja jotkut kerhot on 
tarkoitettu vain tytöille tai pojille.

– Varhaisnuorille kerhot merkitsevät yhdessäoloa 
varmasti turvallisessa seurassa ja paikassa, nuori-
sotyöntekijä Anna-Leena Ylänne Tuiran seurakun-
nasta kertoo.

Suurin osa varhaisnuorten kerhoista alkoi viime 
viikolla. Kerhot jäävät joulutauolle viikon 50 jäl-
keen. Kerhot jatkuvat ensi vuonna viikolla 2 ja päät-
tyvät keväällä viikolla 19. Kerhot eivät kokoonnu 
syys- ja hiihtolomaviikoilla 43 ja 10.

Rytmitassut-musiikkituokio
Joka toinen tiistai klo 10.15 – 10.45 

Pateniemen kirkossa 

Rytmitassut-musiikkituokio on alle kouluikäisten las-
ten ja heidän vanhempiensa yhteinen musiikkituo-
kio, jossa lauletaan, soitellaan ja loruillaan. Jokaiseen 
ryhmään otetaan enintään 8 perhettä. Vapaita paik-
koja voi tiedustella Anu Hannulalta, p. 044 3161 718. 

Lauluja rakkaudesta, 
Jumalasta ja kuolemasta

KappeLive – konserttisarjassa synkistellään lauantai-
na 1.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopisto-
katu 7) laulaja-lauluntekijä Joose Keskitalon seurassa. 

Joosella tuntuu olevan lähes pakkomielteenomainen 
tarve kertoa lohduttomia tarinoita kuolemasta, maa-
ilmanlopusta, hautajaissaattueista ja riivaajista. Vaik-
ka pari vuotta sitten ilmestynyt albumi ”Tule minun 
luokseni, kulta” sisältää rakkauslauluja, ei tämäkään 
kiekko tee poikkeusta. Joose kun ei ole oikeasti kiin-
nostunut rakkaudesta vaan sen puutteesta, yksinäi-
syydestä ja ikävästä.

Inspiraatiota tämä omaperäinen laulaja hakee mil-
loin mistäkin: unista, virsistä, runonlaulannasta. Ou-
lun keikalla Joose esiintyy soolona. Yhden miehen or-
kesterissa kuullaan kitaraa ja huuliharppua. Noin tun-
nin kestävään konserttiin on vapaa pääsy.

Käsityökahvila

Tule tekemään omia käsitöitä ja myyntiin meneviä 
tuotteita yhdessä kahvikupin äärelle. Kokeillaan uusia 
tekniikoita ja neuvotaan toisille vanhoja taitoja. Olet 
käsitöissä vanha taitaja tai uusi aloittelija tai muuten 
seuran puutteessa, tule rohkeasti mukaan.
Lapset aikuisten kanssa ovat tervetulleita leikkimään 
Perhetupaan samaan aikaan. Kahvilan tuotto käyte-
tään lähetystyön hyväksi. 
Kerho kokoontuu Koskelan seurakuntakodilla tiistai-
sin klo 13–15.
Vapaaehtoisia otetaan mukaan kahvilanpitäjiksi sekä 
neulontataitoisiksi osaajiksi, jotka ovat valmiita jaka-
maan osaamistaan toisille käsityöntekijöille. Lisätie-
toja lähetysihteeri Tarja Oja-Viirret p. 040 5747 172.

Tervetuloa 
Tiernakouluun!

www.oulunseurakunnat.fi
www.tiernakaupunki.fi

Oulun ev.-lut. seurakuntien Tiernakoulussa 
pääset laulamaan ja opettelemaan tierna-
esitystä hauskasti yhdessä toisten kanssa.

Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille kouluikäisille 
tytöille ja pojille. Mukaan voi tulla yksin tai 
valmiin ryhmän kanssa. Opetus on maksutonta.

Valittavana on kaksi ryhmää:

Ryhmä 1. maanantaisin klo 17–18.30
Hintan seurakuntatalo 
(Hintantie 89, Hintta)
Opetusta 10.10.–21.11.

Ryhmä 2. keskiviikkoisin klo 17–18.30
Pyhän Tuomaan kirkko 
(Mielikintie 3, Puolivälinkangas)
Opetusta 12.10.–23.11.

Syyslomaviikolla 43 ei ole opetusta.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.10.
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset
 

A r k i s to
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Onko 
Jumala 
olemassa? 
 

KYLLÄ 
EI 
EHKÄ 

TUTKI   
ELÄMÄN  
TARKOITUSTA 

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

 

Alfa-kurssille on helppo tulla ja siellä on hauska ja 
lämmin ilmapiiri. Kurssi on ilmainen. Yli 16 miljoonaa 
ihmistä eri puolilla maailmaa on jo käynyt kurssin. 

 
 

UUSI KURSSI KOKOONTUU 29.9. ALKAEN 
torstaisin klo 18 Elohuoneella, os. Isokatu 11 B 
(sisäänkäynti kadulta Tuomiokirkon kohdalta).  

 
 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
karjasillanseurakunta@evl.fi (08-5313200), tai 
ari.kauppila@oulunseutu.info (040-4818888) 

 

ALFA-KURSSI 

Veteraanileiri 
4.– 6.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirin hinta 44 €, sisältäen matkat, majoituksen 
täysihoidolla sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset 
perjantaihin 14.10. mennessä p. (08) 3161 340 tai 

internetissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Elämän voimavarat

Naistenpäivät 30.9.–2.10. Vanhassa pappilassa, 
Asemakatu 6, Oulu.

Perjantai 30.9.
klo 18  Huomaako ja muistaako Jumala meidät?
Naisia Vanhan testamentin sivuilla, Rallu Kemppainen; 
musiikkia.
Lauantai 1.10.
klo 12  Elämäni kannustajat ja latistajat, Margetta 
Sarkkinen.
klo 14  Ystävät voimavarana, Elisabet Elo.
klo 16  Vapaana katkeruudesta, Elisabet Elo.
Sunnuntai 2.10.
klo 10  Messu Oulun kirkoissa.
klo 12  Antaessa saat itsekin, Elisabet Elo.
klo 14  Yhdessä jaamme.
klo 16  Sanan ja lähetyksen hetki, Keskustan seurakun-
tatalon alasali, Sarkkiset.

Naisten retki Luulajaan
Lähde kanssamme iloiselle naisten retkelle 

Luulajaan lauantaina 29.10. Matkan hinta on 20 
euroa. Etusijalla Oulujoen seurakunnan jäsenet. 

Matka sisältää kuljetuksen turistibussilla, 
ostosaikaa sekä Arcus-hallin jättimäisellä 
kirpputorilla että Luulajan kaupungissa. 

Retkellä mukana Anu Fedotoff ja Eija Röning. 
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 
340 arkisin klo 9–16. Matka järjestetään, mikäli 

ilmoittautuneita on vähintään 30 henkeä. 
Ilmoittautuneille lähetämme retkikirjeen.

                      

KUTSU NAISTEN PANKIN KAMBODZHA-ILTAAN

Ti 4.10.2011  Ravintola Rauhala,
Mannenkatu 1, Oulu

Ohjelma alkaa klo 18,
klo 17.15 alkaen bufeekorttien myynti ja Nordean tarjoamat kahvit

Bufeekortti 20 € 
Etukäteen ilmoittautuneet voivat lunastaa ovelta klo 17.15 alkaen (käteismaksu).
Mikäli bufeekortteja jää, niitä myydään myös ovelta. 
Bufeekortista 10 € Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rahastoon.
 
Bufeekortin varaukset 28.9.2011 mennessä osoitteella:  
naistenpankki.oulu@gmail.com

Tervetuloa
Naisten Pankin Oulun aluesolun vapaaehtoiset

Nuoriso 
kokoontuu

Kerhoja varhaisnuorille 

Oulujoen seurakunnassa
Huonesuon seurakuntakodissa
Ma klo 17 sekakerho 2.–4.-luokkalaisille
Ti klo 17 sekakerho 2.–5.-luokkalaisille
To klo 17 sekakerho 2–3.-luokkalaisille
Hintan seurakuntatalossa
Ma klo 17 sekakerho 1.–6.-luokkalaisille nuorten 
kellarissa
Ma klo 19 pallopelikerho 2.–4.-luokkalaisille 
liikuntasalissa
Ti klo 18  sekakerho 1.–4.-luokkalaisille 
tornihuoneessa
Myllyojan seurakuntalossa
Ke klo 17 sekakerho 2.–4.-luokkalaisille
Hönttämäen seurakuntakodissa
Ma klo 17.30 maanantaikerho 2.–4.luokkalaisille
To klo 18 sekakerho 1.–4.-luokkalaisille
Kerhot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse 
ilmoittautua. Lisätietoja nuorisotyönohjaajalta 
Sirpa Karjalaiselta p. 040 7186 925, sirpa.
karjalainen@evl.fi.

Karjasillan seurakunnassa
Kastellin kirkossa
Ma klo 17 kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille
Ti klo 17 näytelmäkerho 1.–6.-luokkalaisille
Kaukovainion kappelissa
To klo 17.30 puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
Lintulammen koululla
Ti klo 16.30 Isä-lapsi-sählykerho 
1.–6.-luokkalaisille isineen (huom. 20.9. alkaen)
Lämsänjärven koululla
Ti klo 17 liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille
Maikkulan kappelissa
Ke klo 17.30 puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille
Metsokankaan koululla
Ke klo 17 tanssikerho 2.–5.-luokkalaisille
Oulunlahden koululla
Ti klo 17 liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille
Pyhän Andreaan kirkossa
Ma klo 17 askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille
Ti klo 17 kirjoituskerho 4.–6.-luokkalaisille
Ke klo 17.30 taidekerho 1.–3.-luokkalaisille
To klo 17.30 kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
Sarasuon koululla
Ma klo 16.30 sählykerho 1.–3.-luokkalaisille
Kerhot alkavat vkolla 37. Kerhot ovat 
maksuttomia. Ilmoittautuminen paikan 
päällä. Ei kokoontumista syyslomaviikolla 
(vko 43). Joulutauko vkon 50 jälkeen. Kerhot 
jatkuvat vkolla 2 ja päättyvät keväällä vkolla 19. 
Lisätietoja: Atte Kääriäinen p. 040 5060 315,  
atte.kaariainen@evl.fi.

Syyslomaleiri 
1.–3.-luokkalaisille 
Rokualla 24.–26.10.

Leirille ilmoittautuminen 10.10. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340 
(ma–pe klo 9–16). Leirimaksu on 30 € / osallistuja. 

Leirimaksuun sisältyy kuljetukset, majoitus, 
ruokailut ja tapaturmavakuutus Oulun 

ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Leirillä vietetään yhdessä aikaa leikin, askartelun, 

ulkoilun, hiljentymisen ja muun mukavan merkeissä.

Karjasillan seurakunnan isoskoulutusleiri 
ensimmäisen vuoden isoskoulutettaville 

7.10. – 9.10. Rokuan leirikeskuksessa 

Ilmoittautumiset viimeistään 25.9. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirillä harjoitellaan 
ryhmänohjaustaitoja sekä tutustutaan leiritoiminnan 

arkeen mukavan yhdessäolon ohella. Lisätietoja 
leiristä voit kysellä: vs. nuorisotyönohjaaja, Johanna 

Rantalalta, p. 040 5747 147 tai johanna.rantala@evl.fi.

matkat, majoituksen, ohjel-
man ja täysihoidon sekä ta-
paturmavakuutuksen. Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset 
www.oulunseurakunnat/il-
mo tai p. 040 3161 340 (ma–
pe 9–16) 10.10 mennessä. Li-
sätietoja Sanna Tervo (1.10 
alkaen) p. 040 7451 469 tai 
Anssi Puitila p. 050 3408 982.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan perhe-
leiri 14.–16.10. Juuman lei-
rikeskus. Nautitaan syksyi-
sestä luonnosta, leikitään, 
askarrellaan ja hiljenny-
tään yhdessä. Mukana pas-
tori Juha Tahkokorpi ja las-
tenohjaajia. Ilmoittautumi-
set 30.9. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Hinnat 44 € / aikuinen, 30 e 
/ lapsi 4–18 v. (sisaralennus 
25%), alle 4 v. ilmaiseksi. 
Hintoihin sis. matkat, ruoat 
ja majoitus.

Oulujoen seurakunta
Naisten retki Luulajaan 
29.10. Ks. ilmoitus s.17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri. 
Tuomiokirkkokuoro to 22.9. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. Kuoroa johtaa Henna-
Mari Sivula p. 040 7450 160. 
Uusia laulajia kaivataan eten-
kin miesäänin.
Katedraalikuoro to 22.9. klo 
18.30, Keskustan seurakunta-
talo. Kuoroa johtaa Lauri-Kal-
le Kallunki p. 040 8457 309. 
Kuoroon otetaan uusia laula-
jia koelaulun kautta.

Muut menot
Miesten keskusteluilta ma 
26.9. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Aiheena: Arjen samaria-
laisuus.

Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
27.9. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 27.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Solmeilemme fransupitsiä. 
Tsemppiliikuntaa miesporu-
kalla ke 28.9. klo 18, Hönttä-
mäen seurakuntakoti. Ks jut-
tu s.15.
Sinkkuilta pe 30.9. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Aikuisten yksineläji-
en kohtaamispaikka. Työnoh-
jaaja, valmentaja Matti Hök-
kä alustaa aiheesta "Mind-
fulness -läsnäolon voima". 
Syysmyyjäiset la 1.10. klo 
11–13, Myllyojan seurakunta-
talo. Tuotto Oulujoen seura-
kunnan diakonia- ja lähetys-
työn sekä nuorten Missioklu-
bin hyväksi. Mikäli haluat tu-
kea myyjäisiä, otamme ilolla 
vastaan myytäviä tuotteita. 
Pyhä Tanssi to 6.10. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Tule 
ja anna Pyhän tanssin, liikku-
misen ilon ja rukouksen liik-
keen koskettaa Sinua! Aiem-
paa tanssikokemusta ei tar-
vita. Ohjaajana Sanna Virk-
kunen ja Satu Saarinen. 
Naistenryhmä pe 30.9. klo 
13, Diakoniakeskus, (Taka-
Lyötynkatu 4).

Piispankamarin 
elomyyjäiset 

Perjantaina 30.9. klo 11–
14, Ylikiimingin seura-
kuntatalolla
 
Myyjäisissä lihakeitto ja 
kiisseli. Ruokailun hin-
ta 6 €. Kahvi ja pulla 2 
€. Lisäksi myynnissä ar-
poja, käsitöitä ja leivon-
naisia. Tuotto lähetyk-
sen hyväksi. Lahjoituk-
sia myytävistä artikke-
leista otetaan vastaan. 
Tervetuloa!
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enot Oulussa 22.–29.9.2011M

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

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut 
Tuomiokirkko: Aate Alvari 
Kiviniemi.
Karjasilta: Viivi Eveliina 
Heikkinen, Lotta Alina Hä-
meenniemi, Jiri Kristian Kar-
vonen, Eelis Taavi Johannes 
Kokkonen, Evelina Victo-
ria Kuorilehto, Venla Maija 
Leinonen, Martti Olli Eeme-
li Leskelä, Jooa Lukas Leski-
nen, Aaron Henrik Majava, 
Alva Katriina Nissilä, Joona 
Juhana Palander, Jetta Ma-
ria Tuulia Seppälä.
Tuira: Joonas Perttu Johan-
nes Aho, Mikael Eemeli Es-
kelinen, Verneri Johannes 
Hakamäki, Peppi Ilona Ho-
sionaho, Santeri Tarmo Ka-
reinen, Taika Pihla Isabella 
Kauppi, Ville Kyösti Samuel 
Kekkonen, Dora Taiga Lore-
na Kemppainen, Enni Evelii-
na Korhonen, Alvar Sebasti-
an Lohi, Eveliina Aliisa Ma-
tala, Otto Antti Valtteri Pa-
lomäki, Manta Aini Matlee-
na Vaaramaa.
Oulujoki: Mila Erica Ekholm, 
Elle Lumiel Heikkilä, Ilmari 
Costello Tapio Heikkinen, Ju-
lia Karoliina Karvonen, Lau-
ri Aarni Johannes Martin-
sén, Lyydia Helmiina Riekki-
nen, Laine Kaisla Maria Saas-
tamoinen, Noora Helinä Sa-
lo, Sakari Elias Taskila, Joose 
Kasperi Toljamo, Eino Vilja-
mi Uusitalo.

Elämän polku

Vihityt
Tuomiokirkko: Heikki Johan-
nes Rantala ja Minna Johan-
na Pulla.
Karjasilta: Sami Juhani Val-
demar Sorvoja ja Heidi Ma-
ria Kokko, Tuomo Tapio 
Ojanperä ja Sanna Elina Pit-
käaho, Juha Marko Tapani 
Kamsula ja Hanna Päivi Pi-
ritta Huotari, Kimmo Matias 
Saukko ja Satu Anneli Mer-
taniemi, Lauri Miika Kalervo 
Rämet ja Riikka-Marja Määt-
tä, Matti Kullervo Kortetjär-

vi ja Marika Hannele Lepistö.
Tuira: Ossi Emil Kasurinen ja 
Emmi Lotta Lokka, Jukka Ta-
pani Nikupeteri ja Eija Or-
vokki Nyman, Antti Eerik Ki-
vilahti ja Viivi-Lotta Emilia 
Komulainen, Matti Piippo-
nen ja Terttu Anneli Kaut-
to, Lassi Samuli Niskakangas 
ja Henna Karoliina Soramä-
ki, Mikko Samuli Partanen ja 
Tarja Susanna Tanska.
Oulujoki: Antti Juhani Pää-
talo ja Kajsa Maria Holopai-
nen. 

Hartaushetkiä

Raamattupiiri 
Torstaisin klo 12.30, Tuiran kirkossa. 

Kokoonnumme tilassa nimeltä Sumppu. Vetäjänä 
toimii pastori Riitta Louhelainen p. 040 5850 818.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Armiida Mir-
jam Oja s. Helkkola 89, Irja 
Maria Manninen 83, Aarno 
Juhani Schönberg 91, Erkki 
Antero Vanninen 81.
Karjasilta: Erkki Kalevi Mat-
tila 72, Aarre Eino Ilmari Ne-
vasalo 88, Urpo Kalervo Rä-
sänen 84.
Tuira: Ilmari Matti Hautanen 
93, Erkki Matias Hietala 77, 
Teuvo Juhani Vuortio 79.
Oulujoki: Paavo Johannes 
Kilpinen 67.
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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.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010
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Lähimmäis- 
ja ystäväpalve-
lun kuukausi-

kokous 
to 29.9. klo 14 

srk-salissa.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Päiväkerhoryhmät kokoon-
tuvat normaalisti. To 29.9 ei 
ole sisarusryhmän B päiväker-
hoa vaan osallistumme pik-
kukirkkoon klo 10 kirkossa.
Lapsiparkki aloittaa uute-
na toimintana perjantai-
sin klo 9–12 kerhohuoneel-
la, 3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma–
to) Silja p. 043 2111 916, jotta 
mahdollisimman moni pääsisi 
osalliseksi lapsiparkkipäivästä. 
Kokkikerho kokoontuu vuoro-
viikoin, ke 28.9. klo 14 ryhmä A. 
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin srk-talolla klo 10. To 
29.9. klo 10 kokoonnumme 
kirkossa enkeliaiheisen Pik-
kukirkon merkeissä, ei erik-
seen perhekerhoa. 
Rukouspiiri kokoontuu torstai-
sin klo 10.30 parillisina viikkoi-
na Lehtosaarella ja parittomi-
na viikkoina Helli Eeronkedolla.
Seurakuntailta to 22.9. klo 
18 kirkon lehterillä urkujen 
ääressä.
Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja ”Rakas risti” 
-tapahtuma. Luvassa risti-ai-
heinen näyttely sekä sanoja 
ja virsiä ristin ääreltä. Olisiko 
sinulla ristiä taikka ristejä, joi-

ta voisit tuoda mukaan näyt-
telyyn? Ajatukset ja toivevir-
retkin ovat sallittuja! 
Partio: Nyt tarjolla toimintaa 
10–13-vuotiaille pojille! Met-
sähanhet kokoontuvat joka 
toinen tiistai srk-talolla! Seu-
raava kokoontuminen ti 27.9. 
klo 15, johtajana Make Kor-
honen Limingasta. 
Raamattupiiri srk-talolla ti 
27.9. klo 18.30.
Kuoroharjoitukset Kem-
peleen kirkossa ke 28.9. klo 
18.30, lähtö Lumijoen srk-ta-
lolta klo 18.
Pikkukirkko to 29.9. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen enkeliaiheinen kirkko-
hetki, sallittu myös aikuisille!
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 045 
6381 973. 
Rauhanyhdistys: pe 23.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk S&E 
Hirvasniemi ja 7.–8.-lk Takku-
la. Su 25.9. klo 12 pyhäkoulu I 
Kirsi&J Klaavo, II Holmi, III Pit-
känen ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 
26.9. klo 10 puurokerho Nikola. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19.
Kastettu: Venla Helmiina  
Keinänen ja Viljami Aabel 
Hintsala.
Kuollut: Martti Ilmari Hart-
tunen, 88.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
(08) 387 172
Srk-talo 
(08) 387 395
Kerhohuone
(08) 387 512
043 2111 916
vs. Kirkkoherra
044 3506 041
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa 
045 6381 973

Lumijoen pappina  
aloitti syyskuun alusta 
Jaakko Tuisku. Hän on 
kirkkoherran sijaisena 
puolen vuoden ajan.

Kirkkokuoro to 22.9. klo 
18.30 srk-salissa.
Pyhäkoulu su 25.9. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Eläkeliitto ti 27.9. klo 11 srk-
salissa. Tunne ruokasienet – 
maistellaan sieniherkkuja.
Päiväpiiri ke 28.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kirkkokuoro ke 28.9. klo 
18.30 rovastikuntien kuoro-
jen yhteisharjoitus Kempe-
leessä. Lähtö 17.30 lauttaan.

Kaverikerhon syysretki 
Marjaniemeen to 29.9. Läh-
tö kirkolta klo 10.
Kirkkokuoro to 29.9. klo 
18.30.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 25.9. klo 14.30 Tuula 
ja Veli-Pekka Lepistöllä,
Alamaankuja 5, Oiva Tölli.

       Mikkelinpäivänä su 2.10.
 
Kansanlaulukirkko klo 10 ja lounas tasauskeräyksen 
hyväksi kirkon jälkeen klo 11–12 srk-salissa. Kirkkokyy-
tejä voi pyytää Marjalta p. 040 7430 382.

Limingan rovastikunnan kuorojen ja kanttoreiden 
sävelhartaus Hailuodon kirkossa klo 18.

Tulossa:

Kirkkoa juhlitaan Haukiputaalla

Syysleiri 4.–6. -luokkalaisille 
7.-9.10. Siikajoen vanhassa pappilassa. 
Hyvä sisämajoitus! Ohjelmassa musiikkia, hauskaa, pele-
jä, raamiksia, hyvää ruokaa... Hinta 10 €. Ilmoittautumi-
nen ma 3.10. mennessä Sinikka Härköselle sinikka.harko-
nen@lumijoki.fi, p. 044 5037 080. 

Haukiputaan kirkko täyttää 
ensi vuonna 250 -vuotta. 
Kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kuvakirkko val-

mistui 1762. Juhlavuosi tulee nä-
kymään Haukiputaan seurakun-
nassa koko ensi vuoden.

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherra Jaakko Kaltaka-
ri paljasti hieman ennakkoon jo 
varmistuneita tulevan juhlavuo-
den tapahtumia.  

–  Kirkon juhlavuosi huomi-
oidaan osana seurakuntamme 
normaalia toimintaa koko vuo-
den ajan. Esimerkiksi kaikki sä-

velhartaudet pidetään kirkossa ja 
erilaisia tilojen esittelyjä on luvas-
sa, kertoi Kaltakari.

Vuosi huipentuu juhlaviik-
koon, joita vietetään elokuun 20.–
26. päivä. Juhlaviikon sunnuntain 
päättää messu, jonka pitää piispa 
Samuel Salmi.

Kirkkoja on juhlistettu muis-
sakin lähiseurakunnissa. Kem-
peleessä on vietetty tänä vuonna 
kirkon 320-vuotisjuhlia. Kempe-
leen vanha kirkko valmistui 1691 
ja se on yksi harvoista jäljellä ole-
vista tukipilarikirkoista.

Kirja 
tulossa
Haukiputaalla on suunnitelmis-
sa julkaista kirkosta runsaasti ku-
vitettu juhlakirja. Erityisesti Mi-
kael Toppeliuksen kirkkomaala-
ukset ovat tärkeässä osassa. Huo-
miota herättävät maalaukset on 
tehnyt vuosina 1774–1779.  Juh-
lakirjan toimittajaa ja julkaisijaa 
ei ole vielä valittu, joten aivan he-
ti kirjaa ei kannata kysellä kau-
poista. 

Juhlavuotta on ollut järjestä-
mässä toimikunta, jonka jäsenis-
tö koostuu Haukiputaan seura-

kunnan työntekijöistä ja luotta-
mushenkilöistä. Kokoontumisia 
on ollut tähän mennessä kahdes-
ti, joten tuleva ohjelma tarkentuu 
koko ajan.  

Muistoja 
kaivataan
Myös seurakuntalaiset ja kaikki 
muutkin Haukiputaan kirkkoon 
ihastuneet voivat tuoda oman 
kortensa kekoon juhlavuoden hy-
väksi.

–  Meillä on tarkoitus kerätä 
Haukiputaan kirkkoon liittyviä 
muisteluksia ja julkaista ne jolla-

kin sopivalla palstalla, esitti Kal-
takari.

Haukiputaan kirkkoon liitty-
viä muistoja voi lähettää Hauki-
putaan seurakuntaan osoittee-
seen: Kirkkotie 10, 90830 Hauki-
pudas tai sähköpostilla haukipu-
taan.seurakunta@evl.fi.

TEKSTI: SANNA TURUNEN

Kirkon historiaa koskevat tiedot: 
Haukiputaan seurakunnan 
www-sivut.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Seurakuntakerho to 22.9. 
klo 13 srk-keskuksessa.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 22.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, mukana kanttori 
Kaisa Säkkinen.
Rukouspiiri to 22.9. ja to 
29.9. klo 18 Puttaan Tuvalla 
(Kirkkotie 10 C).
Pyhäkoulu lapsille ja nuoril-
le su 25.9. klo 12 Wirkkulassa 
(Kirkkotie 10 D).
Raamattupiiri ke 28.9. ja ke 
5.10. klo 18 Puttaan Tuvassa. 
Ripari-ilta rippikoululaisille 
ke 28.9. klo 17 Martinniemen 
srk-kodilla. Ilta koostuu oh-
jatusta osasta, ja sen jälkeen 
on mahdollisuus pe-
lailla ja olla va-
paasti yhdes-
sä. Rippikou-
lukorttiin voi 
hakea merkin-
nän enintään 
2 ripari-illasta.
Diakonia-lähe-
tyspiiri ma 26.9. 
klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. 
"Akkain" sauna-ilta ke 28.9. 
Vesi-Jatulissa. Saavu lippujen 
jakoon klo 16.45 Vesi-Jatu-
lin aulaan. Uinti / vesijuoksu, 
sauna klo 17–18.Takkahuone 
varattu klo 18–19.30, jossa 
porinat jatkuu. Tule rohkeas-
ti mukaan. Kokoonnumme 
syksyn aikana 4 krt. Järjes-
täjinä Haukiputaan Yhdessä 
Yhdistys ry (Marjatta Kamu-
la p. 040 8184 838) ja Hauki-
putaan seurakunta (Heli Puu-
perä p. 040 5898 362).

Kirjallisuuspiiri to 29.9. klo 
18 Puttaan Tuvan vieraska-
marissa. Vetäjänä Irja Lah-
densivu. Ennakkoon luetta-
vana kirjat keskusteltaviksi: 
to 29.9.: Tuhat loistavaa au-
rinkoa, to 27.10.: Puhdistus ja 
to 24.11.: Hamasin poika.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. To 22.9. 
rössypottua 4 € / annos. 
Vanhusten viikon juhla ma 
4.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Ohjelmaa, hartaus ja kah-
vit. Mikäli tarvitset kuljetuk-
sen juhlaan, ota yhteys dia-
koniatoimistoon ma klo 9–11 

p. (08) 5472 636. 
Nuorten retki 

Maata Näkyvis-
sä -festareille 
Turkuun 18.–
20.11. Hinta 
50 € sis. mat-
kat, festarili-

put, majoituk-
set, ruokailut 

ja vakuutuksen. 
Osallistuminen alter-

natiivipommisuojaan mak-
saa osallistumismaksun lisäk-
si 8 €. Ohjelmaan voit tutus-
tua osoitteessa www.maata-
nakyvissa.fi. Ilm. 19.9.–14.10. 
osoitteessa www.alakkonää-
mua.fi.
Hiljaisuuden retriitti 28.–
30.10. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Osallistumismaksu 
80 €.  Retriitinohjaajina ovat 
Maria Vähäkangas ja Lai-
la Rantakokko.  Lisätietoa ja 
ilm. Laila Rantakokolle 7.10. 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 22.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 23.9. klo 18 kir-
kossa.
Herännäisseurat su 25.9. 
klo 18.30 Pia ja Esa Rättyäl-
lä Marjasuontie 22.
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-ta-
lolla. Omat puikot mukaan. 
Nuttukerho ottaa vastaan 
lankalahjoituksia (myös ke-
rien loppuja), voit tuoda nii-
tä kerhoon tai kirkkoher-
ranvirastoon lähetyssih-
teerille.
Perhekerhot kokoontu-
vat klo 9.30–11: perjan-
taisin Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Kes-
kiviikkoisin Keskustan 
srk-talolla. Keskiviikkoi-
sin ja torstaisin Vanhas-
sa pappilassa. Tiistaisin ja 
keskiviikkoisin Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Perhe-
päivähoitajien ja hoitolasten 
ryhmä maanantaisin Keskus-
tan srk-talolla ja perjantaisin 
Kokkokankaalla. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 28.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 29.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Vieraana 
ovat Esko ja Milla Heloneva.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 28.9. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 29.9. klo 18 
kirkossa.
Oma Hetki -omaishoitajien 

keskusteluryhmä to 29.9. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan
srk-keskuksessa. Vierailijoi-
na Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:stä Anna-
Maija Saastamoinen ja Sil-
vo Nybaca. Tarvittaessa kul-
jetus Kirkonkylän srk-kodilta 
klo 12.15. 
Miesten piiri to 29.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.

Raamatturetriitti 8.-9.10. 
Luurinmutkassa. Luemme 
Markuksen evankeliumin; 
ensimmäisen kuvauksen Jee-
suksen elämästä. Matkaop-
paina Vesa Äärelä ja Pekka 
Rehumäki. Hinta 30 €. Ilmoit-
tautumiset 3.10. mennessä vi-
rastoon p. 5614 500.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16-16.45 Kirkonkylän srk-

kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kuoroihin mahtuu vielä mu-
kaan. Lisätiedot Marjo, p. 
040 7790 337.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkikerho maanantaisin 
klo 17–18.30 ja Puuhaker-
ho 7–11-vuotiaille tiistaisin 
klo 17–18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Heppaker-
ho 8–10-vuotiaille maanan-
taisin klo 17.30–18.30 ja Kok-
kaileva teemakerho keski-
viikkoisin klo 17–18.30 Kes-

kustan srk-talon kerhotilas-
sa. Leikkivä kokkauskerho 
7–10-vuotiaille keskiviik-
koisin klo 17–18.30 ja 
Bändikerho 5.–6.-luok-
kalaisille torstaisin klo 
17–19 Vanhassa pappi-
lassa. Bändikerhoon il-
moittautuminen Arto 
Pisilälle p. 040 7790 745. 

Kansainvälinen toiminta-
kerho 3.–6.-luokkalaisil-

le maanantaisin klo 16.30–
17.30 Kirkon huoltoraken-
nuksen kerhotilassa. Liikun-
takerho tiistaisin klo 16.30–
17.30 nuorisoseuralla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 23.9. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30–18 Kir-
konkylän koululla.
Rippikoulu: Vuoden 2012 
rippikoulujen info on ke 9.11. 

mennessä p. 040 8668 319 
tai laila.rantakokko@evl.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
retriittikirje.
Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset torstaisin klo 
17–18 srk-keskuksessa. Kuo-
ronjohtaja Kaisa Säkkinen 
p. 040 5818 974, kaisa.sakki-
nen@evl.fi.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron harjoitukset tors-
taisin klo 18.30–20.30. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Kuorolai-
silla on mahdollisuus henki-
lökohtaiseen äänenmuodos-
tuksen opiskeluun laulupe-
dagogi Maija Laurin johdol-
la. Harjoitusten ajaksi järjes-
tetään tarvittaessa lastenhoi-
to. Tiedustelut, kuoronjoh-
taja Hannu Niemelä p. 040 
5471 660, e-mail: hannu.nie-

Hiljaisuuden 
retriitti 

28.–30.10. 
Isonniemen 

leirikeskuksessa.

Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tulevalle rippikoulu-
laiselle lähetetään kirje loka-
kuussa. Lisätietoja Pialta ja 
Juhalta, pia.rattya@evl.fi tai 
juha.maalismaa@evl.fi
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12. Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset pe 23.9. klo 17 
alkaen ruokailulla ry:llä. 
Seurat la 25.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

mela@evl.fi. 
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanottoaika on muut-
tunut. Taloudellisissa asioissa 
ajanvaraus: maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 5472 636 tai käy-
mällä paikan päällä os. Kirk-
kotie 10, diakoniatoimisto.
Perhekerhot Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisin klo 
9.30–11, Jokelan vanhalla 
koululla perjantaisin klo 10–
11.30, kirkonkylän Wirkkulas-
sa perjantaisin klo 10–11.30, 
sekä Kellon srk-kodilla tors-
taisin klo 9.30–11. 
Kellonkartanon toimintaa: 
kauden päätösviikonloppu 
25.–26.9., Juha Vähäsarja.  
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 23.9. klo 18.30 
Huttusella pienet ja Karan-
nalla isot, seurat su 24.9. 

klo 16 palvelukoti Kultasim-
pussa. Kello: kirkkoseurat la 
24.9. klo 19, kirkkoseurat su 
25.9. klo 13 ja 18, päiväker-
ho ma 26.9. klo 17.30 ry:llä.
Jokikylä: Isojen ja pienten 
raamattuluokka pe 23.9. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
23.9. klo 18.30 Marja ja Mark-
ku Huttusella Sipolanranta 
21 ja Raili ja Timo Karsikas 
Kiimingintie 894, pyhäkoulut 
su 25.9. klo 12 Asema e Kari 
Kaunisto, Asema p Tero Han-
hisuanto, Keskikylä Tapio Pa-
kanen, Vänttilänperä Pekka 
Vänttilä, Taipaleenkylä Matti 
Holappa, päiväkerho ti 27.9. 
ja ke 28.9. klo 17.30–19 ry:llä.
Kastettu: Sanna Sinitta Tak-
kinen, Kalle-Eemeli Antero 
Karvonen. 
Kuolleet: Pekka Kalevi Pilto-
nen 63.

Syysmyyjäiset la 24.9. klo 16 
ry:llä. Seurat su 25.9. klo 13 
ry:llä.
Kastetut: Tia Orvokki Inkeri 
Karjalainen, Luka Julius Län-
sitie, Selma Helmi Sofia Sop-
pela, Aukusti Henrikki Tapa-
ni Kauranen, Helga Liinu Lu-
mia Ervasti, Pyry Albert Joo-
natan Kortekangas, Vili Hei-
mo Taavetti Jarva. 
Vihitty: Jouni Ilmari Teerin-
koski ja Sirpa Kaarina Ron-
kainen.
Kuollut: Vilma Orvokki Rusa-
nen s. Vimpari 75.

Bändikerho 
5.–6.-luokkalaisille

torstaisin klo 17–19 
Vanhassa pappilassa.

Kerho sopii sekä 
aloitteleville että jo pidemmälle 

ehtineille muusikonaluille.
Ilmoittautumiset 

Arto Pisilälle 
p. 040 7790 745.

Lämmin kiitos 
kaikille lähetysjuhlien talkoolaisille 

onnistuneista juhlista. 

Tervetuloa talkoolaisten 
kiitosjuhlaan 

su 9.10. messuun ja sen jälkeen 
kirkkokahveille srk-keskukseen. 

Päivä on ekumeeninen lähetyspyhä. 
Vieraana diakonissa 

Marja Ranta-Suomela. Hän kertoo sa-
noin ja kuvin tämän vuoden 

tasauskohteesta Nepalin 
vammaistyöstä.

S anna Tu r u n e n
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Erja Haho, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Merja Pyykkönen, viulu.
Messu su 25.9. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, kirkkokuoro ja soitin-
ryhmä. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu su 25.9. klo 12 
kirkkopirtillä. 
Valtakunnallinen vanhus-
tenviikko 2.–9.10. teemal-
la Vapaaehtoisuus voima-
na. Aloitamme viikon järjes-
tämällä ilmaisen kuljetuk-
sen 2.10. messuun sekä kirk-
koon että Jäälin kappelille. 
Ilm. viim. 28.9. mennessä vi-
rastoon 040 584 4406. Tar-
kempi viikon ohjelma kunta-
tiedotteessa.
Juttunurkka ma 26.9. klo 10-
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-

ten eläkeläisten ruokailu 
ma 26.9. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Naisten kasvuryhmä to 6.10. 
klo 14 Montin salissa
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
26.9. klo 13–14.30 Kolamä-
en kerhohuoneella, Ki-
vitie 1. Syksyn aika-
na teemme lapsille 
lahjapaketteja, jot-
ka lähetetään jou-
luksi apua tarvit-
seville lapsiperheil-
le Tarton Peetrin ys-
tävyysseurakuntaan. 
Tule mukaan, olet lämpi-
mästi tervetullut!
Naisten saunailta to 29.9. 
klo 18 Suvelassa. Tule viet-
tämään yhteistä aikaa sau-
noen, rentoutuen ja pientä 
iltapalaa nauttien.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Rippikoulun Isoshaku 30.9 

mennessä. Kaavakkeita kirk-
koherranvirastosta ja nuori-
so-ohjaajilta.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.

Esikkoryhmä ti 27.9. klo 
10 Jäälin kappelissa. 

Ryhmä ensimmäi-
sen lapsen saa-
neille vanhemmil-
le kahvikupposen 
äärellä.

Lastenparkki Jää-
lin kappelilla torstai-

sin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaista 
keskiviikkoon klo 15 mennes-
sä p. 0400 835 374/lastenoh-
jaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä (ki-
taransoiton alkeita) to 22.9 
klo 16.30–18 Jäälin nuorten-
tila. Musaryhmä ke 28.9 klo 
18–20, Jäälin nuortentila.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
25.9 klo 17, rauhanyhdistys.

Lähetysvintti ma 26.9. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 
27.9. klo 18.30 Antti ja An-
na-Maria Rönköllä, Kedon-
peräntie 9.
Siioninvirsiseurat ti 27.9. klo 
19 seurakuntatalolla. Emän-
tinä Kerttu ja Hilja.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
joka toinen tiistai klo 12 pap-
pilan pihapiirin "Vintillä".
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 28.9. klo 12 seurakun-
tatalolla.
Omaishoitajien ryhmä ko-
koontuu to 29.9. klo 13 seu-
rakuntatalolla.
Tulossa: Vanhustenviikon 
pääjuhla 5.10. klo 11–13 Li-
mingan nuorisoseuran talol-
la. Jos tarvitset kyytiä, soita 
Marikalle p. 044 7521 226. Li-
sää tietoa juhlasta seuraavas-
sa lehdessä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. 
diakoni Heini Karhumaa p. 
044 7521 227.
Tähdet-kuoro ke 28.9 klo 17 
seurakuntatalolla ja Kirkko-
laulajat klo 18.30 Kempeleen 
kirkossa.
Nuorisotyö: Nuorten gos-
pelbändin treenit la 24.9. klo 
14 Vanamon Olkkarissa. Lisä-
tietoja Marialta. Nuortenil-
ta to 22.9. NuorisoNurkassa 

ja 29.9. Vanamon Olkkarissa 
klo 18. Nuortenilloissa ohjel-
mallinen osuus kestää n.1,5h 
ja sen jälkeen tarjolla teetä ja 
sympatiaa.
K-16-ilta pe 23.9. Nuoriso-
Nurkassa G-Poweredin kei-
kan jälkeen. Pientä syötävää 
ja seurustelua tosi-isoille ja 
muille 16 vuotta täyttäneille.
Tervetuloa! Nuorten lähetys-
vintti ke 28.9. klo 17 Lähetys-
vintillä.
Parannetaan yhdessä maail-
maa! Isosleiri Siikajoen Tör-
mälässä 30.9.–2.10. Jos et ole 
ilmoittautunut, mutta halu-
aisit lähteä, niin ole yhtey-
dessä Kirsiin.
Varhaisnuorisotyö: Kerhoja: 
Seurakunnan varhaisnuor-
ten kerhot ovat sekakerho-
ja, joissa tehdään kaikenlais-
ta kivaa, mm. askarrellaan, 
leivotaan, leikitään ja pela-
taan. Kaiken maailman ker-
hossa painopisteenä on lähe-
tys ja kansainvälisyys. Kerhot 
ovat maksuttomia. Tiedus-
telut Maria Matilainen 044 
7521 236. Kerhonurkka Nuo-

risonurkassa srk-talolla ma 
klo 18.–19.30 isot 3.–5.-lk. Ti
klo 16.–17.30 pienet eska-
ri-2.-lk. Olkkari-kerho Vana-
mon Olkkarissa (2.krs) to klo 
16.–17.30 eskari-3.-lk. Kaiken 
maailman kerho Lähetysvin-
tillä ti klo 15.–16.30 3.–5.-lk.
Partio: To 22.9. seikkailijapo-
jat Liisanlinnassa. Retkikirje 
Kotikolon eteisessä ja lippu-
kunnan kotisivuilla. Pe 23.9. 
Päivystys partiotoimistossa 
klo 15–17. Hallitus partiotoi-
mistossa klo 18–20. Ti 27.9. 
seikkailijatytöt Liisanlinnassa. 
Retkikirje Kotikolon eteisessä 
ja lippukunnan kotisivuilla. Ke 
28.9. Mafeking 11–12 (LNK:n 
johtajakoulutus) alkaa Koti-
kololla klo 18–20. Vj-koulu 13 
v./2011, vj-jatko 14 v./2011 ja 
kadetit 15 v./2011. Partioasu 
(jos on). Tervetuloa mukaan. 
Pe 30.9. päivystys partiotoi-
mistossa klo 15–17. Partiotoi-
mintaa koskevat tiedustelut: 
Limingan seurakunta/ Partio-
työ/ Markku "Make" Korho-
nen, p. 044 7521 223, mark-
ku.korhonen@evl.fi. 

Mikkelinpäivän perhemessu ja
Isovanhempien ja lasten tapahtuma 
sunnuntaina 2.10. alkaen kello 10 Kiimingin kirkossa. 

Messun jälkeen yhteistä toimintaa kirkkopirtillä. 
Tule mukaan tekemään yhdessä, mukana laulua, 

askartelua, pientä purtavaa, jotain uutta ja jotain 
vanhaa. Tiedustelut perhetyöntekijä 

Riina Moilanen, p. 040 5609 678.

Esikkoryhmä 
ti 27.9. klo 10 

Jäälin 
kappelissa.

Kirkonkylän perhekerho 
tiistaina 27.9.  klo 9.30–11 Koti-Pietilässä

Paloauto vierailee.

Tupoksen perhekerho 
keskiviikkona 28.9. klo 9.30–11 Vanamossa

Yhdessäoloa.

Kastetut: Alisa 
Linnea Inget, 
Santeri Veikka 
Johannes Pohtila, 
Minttu Maria 
Mirjami Sivonen. 
Kuollut: Kalevi 
Matias Riikola, 75 .
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Pyhäkoulut su 25.9. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. Ter-
vetuloa!
Herännäisseurat su 25.9. 
klo 18.30 Pia ja Esa Rättyäl-
lä Marjasuontie 22, Kempele.
Repun ja Salonpään per-

hekerholaisten syysretki 
Umpimähkään ke 28.9. klo 
9–11.30. Lähtö ja paluu ker-
hopaikalta, ilmainen bussi-
kyyti, omat eväät mukaan. 
Ennakkoilmoittautumiset 
perhekerhoissa tai puheli-

mella Heidi Lampelalle ja An-
ne-Mari Koivulle. Myös Ryt-
miä ja riimiä -ryhmäläiset voi-
vat osallistua retkelle! Ei nor-
maali kerhoja.
Hartaus ke 28.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 29.9. klo 
11 Seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt. Arkilou-
nas.
Hartaus to 29.9. klo 11.30 
Minna Salmi.
Hartaus to 29.9. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Tapio 
Kortesluoma. 
Kyläkamarilla ma Terveys-
pointti klo 11–14 tiistaisin 
kiinni, keskiviikkoisin avoin-
na normaalisti klo 11–14.
Kirkonkylän ry:  Nuortenil-
ta Oulun ry:llä la 24.9. klo 18. 
Raamattuluokka I  su 25.9. klo 
12 ry, raamattuluokka II Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry, Kar-
huoja; Tuomas Lääkkö  klo 
16 kodin ilta, ”Jumalan armo 
opettajana,” Markku Seppä-
nen.
Salonpään ry:  Kodinilta la 
24.9. klo 18 ry:llä, alustus Sa-
mi Pikkuaho. Syysseurat su 
25.9. klo 13 ja 18  ry Reijo Nis-
silä, Eero Kaski.
Kastettu: Iina Sofia Kehus-
maa.
Vihitty:  Joona Elias Jurvelin 
ja Roosa Madleena Lehtola, 
Antti Olavi Ylipukki ja Mer-
ja Anneli Tolonen, Ville Pet-
teri Kylmänen ja Paula Maria 
Virkkala.
Kuollut: Aili Nalkki 92.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 22.9. klo 11 kappe-
lissa. Kuvan teologia, Jouni 
Heikkinen. 
Perhepyhäkoulu su 25.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
ran kerhotiloissa. 
Seurat su 25.9. klo 17 kirkossa 
ja kahvit ry:llä.
Hartaus ti 27.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ti 27.9. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala. 
Rukouspiiri ke 28.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Ehtoolliskirkko to 29.9. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus to 29.9. 
klo 14 Vire ko-
dissa, Jouni 
Heikkinen.
Lähetyslau-
luilta to 29.9. 
klo 19 Sirkka 
Liisa Pelkosella, 
Rantaholapantie 
4 D 10, Jouni Heikki-
nen. 
Kuorot: Ke 28.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä joka toinen tor-
stai klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella (parilliset vii-
kot). Esikotryhmä ke 28.9. klo 

10–11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille on synty-
nyt ensimmäinen lapsi. Tällä 
kertaa aiheena enkelit.
Varhaisnuoret: Kerhot alka-
vat viikoilla 37–38. 
Nuoret: To 22.9. klo 11–
12.15 koulupastori-
päivystys yläkou-
lulla ja lukiol-
la. La 24.9. klo 
19–24 yökah-
vila Valopilik-
ku Nuokkaril-
la. Su 25.9. klo 
12–13 raamattu-
piiri srk-talon ala-
kerrassa. To 29.9. 
klo 11–12.15 koulupas-

toripäivystys. Klo 17–
18.30 nuortenil-

ta Päivärinteen 
seurakuntasa-
lissa. 
Rippikoulut: 
Talvirippikou-
lun teemalli-

nen nuortenil-
ta pe 23.9. klo 

18–19.30 Koorti-
lassa ja oppitunnit la 

24.9. klo 10–14 Koortilassa. 
Päivärippikoulun teemalli-
nen nuortenilta pe 23.9. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa ja oppitunnit la 24.9. klo 
10–14 Koortilan pihapirtissä. 
Molemmat ryhmät osallistu-
vat jumalanpalvelukseen su 
25.9. klo 10. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho joka toi-
nen torstai klo 10–12 (parilli-

Tänä vuonna 2011

70-vuotta täyttävien oulunsalolaisten
syntymäpäiväjuhla su 25.9.

Messu kirkossa klo 10
ja sen jälkeen juhla seurakuntatalolla. 

Ohjelmassa psykologi Tiina Kostin puhe, 
runonlausuntaa (Heimo Tölli), pianonsoittoa 

(Anne-Maija Kinnunen), syntymäpäiväsankari 
Juhani Nousiaisen puhe.
Lounas ja kakkukahvit

Olet lämpimästi tervetullut puolisosi ja 
ystäväsi kanssa

Seurakunnan diakoniatyö

maanantaisin 
Varkkari-avoimet ovet alakouluikäisille Repussa 
klo 14.30–17 ja Nuorten avoimet ovet Repussa 
klo 17–20. Avoimissa ovissa välipalaa, pelailua, 
ajanviettoa, jutustelua, hartaus.

keskiviikkoisin
Koulupastoripäivystys lukiolla 10–12.

torstaisin
Koulupastoripäivystys yläkoululla 10.30–12.15.

perjantaisin 
Reppuillat yläkouluikäisille ja vanhemmille 
nuorille klo 18–23. 

Varkkareiden kerhot alkavat viikolla 37. 
Niistä on jaettu tiedote koulujen kautta ja 
kerhot kokoontumisaikoineen löytyvät myös 
nettisivuiltamme.

Muuta tomintaa:
Varkkareiden syyslomaleiri Umpimähkässä on 
tulossa 25.–27.10. Siihen ilmoittautuminen on 
lokakuun alusta alkaen.

Lisätiedot varkkatyön ja nuorisotyön 
toiminnasta saat nuorisotyönohjaajilta. 
Yhteystiedot netissä oulunsalonseurakunta.fi 
ja facebookissa fanisivu Oulunsalon 
seurakunnan nuoret. 

Vanhusten viikon juhla ke 5.10.
Lounas seurakuntatalossa kahdessa ryhmässä,

klo 11.15 tai klo 11.45. 
Ilmoittautumiset ruokailuun viimeistään

keskiviikkona 28.9. kirkkoherranvirastoon p. 533 1284. 
Ilmoita kumpaan ryhmään olet tulossa

sekä mahdolliset erityisruokavaliot.
Juhla klo 12.30 Koivu ja tähti-kulttuurikeskuksessa.

Seurakunnan tervehdys; Pekka Kyllönen.
Kunnan tervehdys; Merja Jurvakainen.

Musiikkia: päiväkuoro ja Ossi Kajava, Antti Kauppila.
Sketsejä: Jonninjoutavat.

(Kylmälänkylästä tulijat, kyydeistä 
yhteys suoraan Esko Kukkohoviin).

set viikot). 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 25.9. klo 12 pyhäkoulut: 
Anttila Antila, Pälli Lohi, kir-
konkylä Toppinen, Korivaa-
ra Romppainen, Suokylä M. 

Räisänen. Klo 14 seurat 
terveyskeskukses-

sa. Klo 17 seurat 
kirkossa ja kah-
vit ry:llä. Ma 
26.9. klo 17.30 
ja 18.30 päivä-
kerhot ry:llä. 
To 29.9. klo 19 

ompeluseurat 
ry:llä.

Laitasaaren rau-
hanyhdistys: Pe 23.9. 

klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Su 25.9. klo 12 pyhäkoulut:  
Hyrkki Manninen, Tarmontie 
7, Laitasaari Hintsala, Päivä-
rinteentie 229, Huovila Vat-
jus, Metsämarjantie 10. Klo 
17 seurat Muhoksen kirkos-
sa ja  kahvit Muhoksen ry:llä. 
Ti 27.9. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. 
Kastettu: Emma Sofia Ire-
ne Sutinen, Miro Olavi Mati-
as Väisänen, Minea Luna Lin-
nea Hyväri, Hilla Liina Sera-
fiina Leinonen, Juhana Jou-
ko Johannes Esko.
Vihitty: Pekka Antero Hei-
nola ja Maija Annukka Hie-
tamäki.

Varkkareiden ja nuorisotyön 
toimintaa syksyllä 2011

Koulupastori-
päivystys 

to 22.9. klo 11–12.15 
yläkoululla 
ja lukiolla. 

Lähetyslauluilta 
to 29.9. klo 19 

Sirkka Liisa Pelkosella, 
Rantaholapantie

 4 D 10, 
Jouni Heikkinen.
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Hautausmaiden 
siivoustalkoot 
pe 30.9. alkaen klo 9. Her-
nekeitto- ja kahvitarjoilu. 

KeSTiLä
Ompeluseurat pe 23.9. klo 
19 ry:llä.
Maaseutuväen kirkkopyhä 
su 25.9. alk. klo 10 messul-
la kirkossa, ruokailu ja ohjel-
maa srk-kodissa.
Seurat su 25.9. klo 19 ry:llä, 
Jari Launonen.
Seurakuntakerho pe 30.9. 
klo 10 srk-kodissa. 
Hartaus pe 30.9. klo 13 Pih-
lajistossa. 
Aikuisten raamattuluokka 
pe 30.9. klo 19 ry:llä.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varhaisnuoret ti klo 15 ja per-
hekerho ke 28.9. klo 10 ker-
hokodissa. 

PiiPPOLa
Lähetysti-
laisuus 
to 22.9. 
klo 18.30 
Hannu ja 
Arja Hy-
värisellä 
Lassilas-
sa. Mukana 
Venla Kurki, 
Erkki Piri ja En-
na Junno. 
Seurakuntakerho ti 27.9.klo 
12 Lamun kodalla.
Lähetysmyyjäiset la 1.10. klo 
12–14 srk-kodissa. Myytävänä 

mm. leivonnaisia, arvontaa. 
Varhaisnuoret ma klo 16 srk-
kodissa.

PuLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 23.9. klo 

13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 

23.9. klo 19 ry:llä.
Seurat su 25.9. 
klo 13 ry:llä, Es-
ko Saukko ja Esko 
Vappula.
Seurakuntaker-
ho to 29.9. klo 12 

srk-talossa.
Ompeluseurat pe 

30.9. klo 19 Vuokko 
ja Pekka Aitto-ojalla.

Pulkkilan rintamaveteraani-
en 45-vuotisjuhla su 2.10. Sa-
najumalanpalvelus klo 11 kir-
kossa, juhla Ylämäkelän kou-
lulla.

Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.  
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 3.10. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Kuollut: Lempi Aino Ilona 
Laitala s. Lehto, 80.

PyHänTä
Sadonkorjuujuhla to 22.9. 
klo 13 Nestorissa. 
Hartaus to 22.9. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Lauluseurat ke 28.9. klo 
18.30 M. Palolla. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12 
ja lapsikuoro to klo 16.30 srk-
talossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
15, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ti 27.9. klo 10 srk-
talon kerhotilassa. Puuhaker-

ho to klo 11.15 ja klo 12.15 se-
kä ti klo 12.15 koululla. 
Kastettu: Ronja Annika Tuo-
maala, Inga Margareeta Sy-
dänmetsä, Lilia Brianna Kos-
kelo.

RanTSiLa
Hartaus to 22.9. klo 14 Poh-
jantähden päiväsalissa. 
Maatalousväen kirkkopyhä 
su 25.9. alk. klo 13 messulla 
kirkossa, kirkkokahvit srk-ta-
lossa. Kahviraha ja arpajaiset 
lähetystyön hyväksi.  
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 25.9. klo 12.30 ja klo 18.30 
Mankilan Rukoushuoneessa, 
Kauko Kämäräinen ja Mauno 
Mustapää.
Veteraanikuoro ke 28.9. klo 
11 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 29.9. 
klo 13 Rauhalassa.
Leirikeskusilta pe 30.9. klo 
19 ry:llä, Risto Launonen. 
Perhekirkko 2.10. klo 13 kir-
kossa. Juhlimme 70 ja 75 
-vuotiaita ranttisia sekä 
5-vuotiaita piipposia, pulkki-
sia sekä ranttisia.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Kerhot: Varkkarikerhot to 

Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Eeva-Maija Sor-
vari.
Messu su 25.9. klo 12 
Temmeksen kir-
kossa, toimit-
taa Timo Liika-
nen, kanttori-
na Eeva-Mai-
ja Sorvari.
Tutkitaan 
Raamattua 
to 22.9. klo 
18.30–20 Tem-
meksen srk-talol-
la. Luennon Hanna 
– Jumalan lahja, pitää koulu-
neuvos Raili Kemppainen.
Korsuorkesterin Korsuhar-
taus pe 23.9. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa. Tarjoaa Tyrnä-
vän Osuuspankki.

Seurakuntakerho ti 27.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 28.9. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Nuttuja neulotaan taas pui-

kot suihkien to 29.9. 
klo 17–19 srk-talon 

takkahuoneessa.
Aamukam-
mari keski-
viikkoisin klo 
9–10.30 Tyr-
nävän srk-ta-
lon takka-

huoneessa.
Kirkkokuo-

ro keskiviikkoisin 
klo 18 Tyrnävän srk-

talolla.
Lapsikuoro torstaisin klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot ala-
asteikäisille: torstaisin klo 
17–19 Tyrnävän srk-talolla ja 

klo 15.30 Mankilan koulussa 
ja ti klo 15.15 Hovin koulus-
sa. Perhekerho ma klo 10 ja 
tyttökerho ma klo 15.15 Nup-
pulassa.
Kastettu: Tilda Maria Räbinä.
Kuollut: Leo Ilmari Ojanlat-
va 86.

Murron kerhotilassa. Maa-
nantaisin klo 16–18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijöi-
den koulutusilta pe 23.9. klo 
18 ry:llä. Syysseurat, la 24.9. 
klo 18 ja su 25.9. klo 12 ry:llä, 
sekä messu klo 18 Tyrnävän 
kirkossa. Seurat su 25.9. klo 
14 Lepolassa. Murron rau-
hanyhdistys: Syysmyyjäiset 
la 24.9. klo 16 ry:llä. Seurat 
su 25.9. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Jasmin Olivia Hint-
sala, Pauli Veli Aulis Kaner-
va-aho, Elias Jaakko Johan-
nes Tölli.
Vihitty: Toni Matias Herro-
nen ja Elina Maaria Vuori.
Kuollut: Helmi Rebekka Hei-
nola e Pirkola 97.

Rippikouluun 2011–2012 ilmoittautuminen
Rippikouluun ilmoittaudutaan netissä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi  aj. 19.9. – 28.9. 
Välilehti ilmoittautumislomakkeet. Rippikouluun voi 
ilmoittautua myös puhelimella ke 21.9 klo 17–20, Sirkku 
Palola 040 742 7669 tai Perttu Kyllönen 040 583 6278.

Isoskoulutuksen 
starttipäivä

la 24.9. klo 10–16 
Pulkkilan srk-talossa 
kaikille seurakunnan 

konfirmoiduille 
nuorille.

Vanhustenviikon 
pääjuhla
keskiviikkona 5.10. klo 11–14 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Ruokailun, kahvin ja arpajaisten 
lisäksi mukavaa ohjelmaa.

Jos tarvitset kyytiä juhlaan,
soita 30.9. mennessä 
Terttu Kalliselle p. 050 3466 018.

Jos tarvitset avustajaa juhlaan, 
soita 30.9. mennessä 
Riitta Pesoselle p. 044 7372 630

Sururyhmä
läheisensä menettäneille.

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi 
niitä tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 

ihmisen kuolema on herättänyt.

Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä 
torstaina alkaen 27.10. Kellonaika pyritään 
sopimaan kaikille ryhmäläisille sopivaksi.

Vetäjinä toimivat kirkkoherra Timo Liikanen 
ja diakoni Riitta Pesonen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.10. mennessä 
Riitalle p. 044 7372 630.

Tutkitaan 
Raamattua 

to 22.9. 
klo 18.30–20 
Temmeksen 

seurakuntatalolla. 

Kun kotona on pieniä lapsia, yksi tai useampi, touhua 
riittää. Kotiseurakuntasi päätti auttaa kastetilaisuuden 
järjestämisessä.
Voit tulla Tyrnävän kirkkoon valmiiseen pöytään. 
Pappi ja kastemalja odottavat lauantaina 22.10. klo 
14. Kastehetkessä voi olla läsnä useampia perheitä 
yhtaikaa. Yhteiskasteessakin jokainen lapsi kastetaan 
henkilökohtaisesti. Kastehetken jälkeen seurakunta 
tarjoaa juhlavieraille kastekahvit seurakuntatalolla. 
Kastehetkeen ovat tervetullut koko perhe, sisarukset, 
kummit ja isovanhemmat.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 19.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600, 
tyrnava@evl.fi tai kirkkoherralle.

Tervetuloa kastehetkeen

Siikalatvan
SEuRAKuNTA ja KuNTA

seminaari luottamushenkilöille
lauantaina 24.9. klo 9–14 

Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Vanhusten 
viikko 
2.–9.10.2011
”Vapaaehtoisuus 
voimana”
To 6.10.2011 
Vie vanhus ulos – 
valtakunnallinen 
iäkkäiden ulkoilupäivä. 
Ilmoittaudu 
diakonissoille 
vapaaehtoiseksi 
ulkoiluttajaksi ko. 
päivälle. Seurakunta 
järjestää tapahtumia 
viikolla yhteistyönä 
kunnan ja eri 
järjestöjen kanssa. 
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K I N O K u L M A

Juuso Syrjän ohjaaman 
ja Katri Mannisen kä-
sikirjoittaman, 49-mi-
nuuttia kestävän ani-

maation Ella & Aleksin dra-
maturgian lähtökohtana on 
juonettomuus tai draamal-
lisen kaaren välttäminen. Se 
on tuttua pienten lasten ku-
vakirjoista. 

Ella & Aleksi on      
lasten karaoke-elokuva 

Elokuvassa vaarana on, että se 
ei tavoita tunnetasolla lapsikat-
sojaa ja lapsi pitkästyy.

Tämän riskin ovat Ella & 
Aleksin tekijät ottaneet. 

Elokuva on suunnattu niille, 
jotka tuntevat ennestään vuo-
desta 2004 soineet lastenlaulut.  
Aikoinaan ensimmäinen Beatles 
-elokuva A Hard Day ś Night to-
teutettiin samalla kaavalla.  Ku-
ka elokuvan nähnyt muistaa, mi-
tä siinä tapahtui. Kaikki muista-
vat laulut.

Katri Manninen on kirjoit-
tanut Ella & Akselin kuin lasten 
kuvakirjan.  Ella ja Aleksi alka-
vat valmistella Lerppu Koirasel-

le yllätyssynttäreitä. Siihen he 
tarvitsevat ystäviensä apua, ja 
kunkin hahmon esittelyyn liite-
tään Markus Koskisen ja Sam-
po Haapaniemen konemusiikil-
la työstetty melodia ja laulu.  

Elokuvan alussa Ella ja Akse-
li puhuttelevat katsojia, ja pyytä-
vät heitä laulamaan ja tanssimaan 
musiikin mukana. Sanat tulevat 
kankaalle kuin karaokelevyllä.  

Idea toiminee, kun elokuva 
siirtyy kotiin lukutaitoisten kat-
sottavaksi. 

Juuso Syrjän animaation vi-
suaalinen ilme tuo mieleen tsek-
kiläisen Zdenek Milerin ohjaa-
man Myyrä-sarjan.  Ella & Alek-

Ella & Aleksi (2011), ohjaus Juuso Syrjä, käsikirjoitus Katri Manninen, ääninä 
Malla Malmivaara, Antti Luusuanniemi, Paleface, Olavi Uusivirta, Jarkko 
Tamminen, Laura Malmivaara.

si on kuin uusimmalla ääni- ja 
kuvatekniikalla toteutettua ret-
roa, jossa aikuiskatsojaa viehättää 
hyväntuulisuus ja värikylläisyys.  

Ikiaikaista lastenkirjan aja-
tusmaailmaa elokuvassa heijas-
taa Lapin kuvaaminen lumisina 

Ku va t :  A r k i s to

Rauhan Tervehdyksessä al-
kaa lokakuussa (6.10.) jut-
tusarja, jossa käsitellään 
taiteen ja kulttuurin mer-

kitystä seurakuntatyössä. 
Kerromme asiasta seurakun-

tien työntekijöiden ja vapaaeh-
toisten ajatuksia ja kokemuksia. 
Välitämme myös taiteen keinoilla 
toimivien ryhmien osallistunei-
den tuntemuksia ja mielipiteitä.  

Eri taidemuotojen käyttämi-
nen seurakuntatyössä ja juma-
lanpalveluksissa ei ole uusi asia. 
Vanhassa testamentissa musiikil-
la oli merkittävä asema temppeli-
palveluksessa. Jumalaa kiitettiin 
ja ylistettiin laulaen ja monenlai-
silla, kovaäänisilläkin instrumen-
teilla. 

Psalmilauluja laulettiin surun 
ja tuskan keskellä. Laululla il-
maistiin kaikkia tunteita Juma-
lan edessä.

Musiikki 
”nostaa” 
Jumalanpalvelusta on vaikea ku-
vitella ilman musiikkia. Kirkolli-
set toimitukset tuntuvat kaipaa-
van musiikkia noustakseen arki-
elämän yläpuolelle.

Raamatun kertomusten ydin-
sisältöä ovat Jumala, ihmisen ju-
malasuhde, ihmisten rauhan-
omainen yhdessäolo sekä toisen 
asemaan eläytyminen ja lähim-
mäisen auttaminen. Niiden ku-
vaamiseen draama sopii hyvin. 

Raamatun tapahtumiin osal-
listuminen näyttelemällä antaa 
erilaisen, paljon kokonaisvaltai-
semman kokemuksen kuin pelk-
kä passiivinen kuuntelu tai kes-
kusteluun osallistuminen.  

Draaman avulla on mahdollis-
ta työstää myös vaikeita ja kipeitä 
asioita ja tunteita.

Sama koskee muitakin taide-

muotoja, kuten tanssia, kuvatai-
detta, musiikkia ja kirjallisuutta. 

Taide 
tekee hyvää
Taidemuotoja on käytetty kautta 
aikain terapeuttisiin tarkoituk-
siin. Vaikka taiteen tekemisessä 
ja taideryhmään osallistumisessa 
ei olisi kyse terapiasta, terapeut-
tiset ainekset liittyvät olennaises-
ti taiteeseen. 

Taide voi vapauttaa, eheyttää 
ja johdattaa oman luovuuden läh-
teille uudistaen ihmistä monin ta-
voin. 

Niin taiteen tekemisellä kuin 
taiteen kokemisellakin on mo-
nenlaisia hyviä vaikutuksia. Tai-
de ”menee päähän” ja monesti ko-
ko ihmisen persoonaan, sen mo-
niin tasoihin ja kerrostumiin.

Taide on arvokas ja elämää ri-
kastuttava asia itsessään, mutta 

tuntureina poroineen.  
Nykypäivää on ekologi-

nen teema. Auton sijasta lasten 
kanssa voi pororajalle matkus-
taa saasteettomalla junalla.  

PENTTI KEJONEN

Taidetta 
Jumalan edessä

eri taidemuodoista voi myös löy-
tyä oivallisia työkaluja seurakun-
tatyöhön. 

Ennen uuden sarjan alkamista 
aiheeseen voi perehtyä lukemalla 
seuraavia teoksia:

- Silja Mäki ja Pirjo Arvola 
(toim.) Satu kantaa lasta (2009) 
ja Tarina tukee lasta (2009). 
Duodecim.
- Marja-Riitta Vainikkala. 
Sanasta kuvaksi, kuvasta sanaksi  
(2008). Kansanvalistusseura.
- Liisa Enwald et al. 
Elämä tarinaksi (2003). 
Kansanvalistusseura.

- Liisa Girard. Suhteessa kuvaan 
(2008). Artteli.
- Mimmu Rankanen. 
Taideterapian perusteet (2007). 
Duodecim.
- Liisa-Maria Lilja-Viherlampi. 
”Minunkin sisällä soi!”: 
Musiikin ja sen parissa 
toimimisen terapeuttisia 
merkityksiä ja mahdollisuuksia 
musiikkikasvatuksessa (2008) 
Turun amk.

MARJO PÄÄKKÖNEN
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