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Zontat tunnetaan Suomessa par-
haiten Keltaisen Ruusun kampan-
joistaan. Oulussa tunnetaan vuosit-

taiset Kynttiläkon-
serttimme, joilla jo 
30 vuoden ajan olem-
me keränneet varo-
ja Yhteisvastuuseen. 
Lisää tietoa 50 vuot-
ta täyttävän kerhom-
me toiminnasta antaa 
Oulun pääkirjastos-
sa parhaillaan oleva 
näyttelymme ”Z niin 
kuin Zonta”.

Toivon, että tule-
vaisuuden maailmas-

sa naisten oikeudet tunnustetaan ja 
jokainen nainen saa toteuttaa itseään 
kykyjensä mukaan. Jokainen nainen 
on lukutaitoinen. Hän kouluttautuu 
ja voi huolehtia terveydestään. Jokai-
nen nainen on tasa-arvoinen miesten 
kanssa sekä taloudellisesti että juri-
disesti. Naisten ei tarvitse pelätä vä-
kivaltaa. 

Silloin olemme onnistuneet.

EVA-LIISA NIKULA
Kirjoittaja on Oulun Zonta-kerho I:n jäsen ja 

Viestintätoimisto Hyvän Jutun omistaja.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Ydinvoimala voimistakoon seurakuntien yhteistyötä

Toivon, että 
tulevaisuuden 
maailmassa 
naisten 
oikeudet 
tunnustetaan.

Herätys 
kohtuullisuuteen
Kolumnisti Marja Leena Luukkonen to-
teaa kirjoituksessaan, että velkakrii-
si haastaa ihmiset suunnanmuutokseen 
elämässään.

”Nyt kun maailma seisoo velkataak-
kansa, ympäristöongelmiensa ja eriar-
voistumiskehityksensä kanssa kuilun 
partaalla ja Euroopan sivistyksen kehto 
Kreikka on jo ajanut itsensä ahdinkoon, 
kohtuullisemman elämän malli saattaa 
vihdoin näyttäytyä varteenotettavana 
selviytymiskeinona.

Kohtuullisuus on hyve, joka kaiken-
laiseen tuhlaamiseen tottuneesta saat-
taa maistua vastenmieliseltä. Velkakrii-
si kaikkine lieveilmiöineen haastaa val-
tioita ja yksilöitä havahtumaan ja ennen 
kaikkea myös toimimaan sen puolesta, 
että kohtuullinen ja ihmisarvoinen elä-
mä voisi toteutua jokaisen ihmisen koh-
dalla.”

 
Henki ja elämä

Jyväskylän seurakuntalehti 21.9.

Aatoksia

Usko hyvän 
tekemiseen

Uskon, että pienet teot voivat 
muuttaa maailmaa. Uskon 
myös siihen, että rehellinen ja 
avoin yhteistyö perustuu toi-

sen kunnioittamiseen. Siksi olen zon-
ta. Nimi tulee Sioux-intiaanien kult-
tuurista ja tarkoittaa oikeudenmu-
kaista ja luotettavaa.

Maailma muuttuu hitaasti. Jär-
jestön liki sata vuotta sitten perusta-
neet pohjoisamerikkalaiset naiset oli-
vat ensimmäisten joukossa, jotka sai-
vat äänestää. Maailmassa on yhä nai-
sia ja tyttöjä, joilla ei ole samanlaista 
asemaa perheessä eikä yhteiskunnas-
sa kuin miehillä ja pojilla.

Olen ollut kaksikymmentä vuot-
ta Oulun Zonta-kerho I:n jäsenenä. 
Tuohon aikaan on sisäl-
tynyt paljon yhdessä te-
kemisen iloa ja yhdessä 
vaikuttamista. Jäseniksi 
kutsutut eri ammatteja 
edustavat naiset tuovat 
tullessaan osaamisensa 
ja verkostonsa. Monilla 
tapahtumilla ja myyn-
tituotteilla olemme ke-
ränneet merkittäviä 
summia rahaa toimin-
taa tukevien ystäviem-
me avulla.

Ensimmäiseksi saamenkieliseksi 
lastentarhanopettajaksi valmistunut 
nuori nainen ja intialaisessa orpoko-
dissa asuva koulutyttö ovat esimerk-
kejä niistä, jotka unelmien täyttymis-
tä olen saanut olla tukemassa zonta-
sisarteni kanssa. 

Parhaillaan zontat eri puolilta 
maailmaa toteuttavat yhdessä Unice-
fin kanssa Ruandassa äiti-lapsi-ohjel-
maa. Tavoitteena on estää HIV-tar-
tunnan siirtyminen äideiltä vauvoi-
hin ja ehkäistä naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa.

Koti käyntikorttina 
itsestä
Tutkimuksen mukaan ruotsalaiset käyt-
tävät tätä nykyä sisustukseen lähes yh-
tä paljon rahaa kuin ruokaan. Ruotsa-
lainen etnologi ja trendianalyytikko Ida 
Hult uskoo, että kodin varustamisessa ja 
elämäntavoilla tyylittelyssä on pohjim-
miltaan kyse tarkoituksen etsimisestä:

”Ajassamme on kaksi merkittävää te-
kijää, jotka ajavat ihmisiä eteenpäin. Tä-
män päivän uskomus on, että voimme 
päättää keitä olemme sen mukaan mil-
laisia valintoja ja päätöksiä teemme. Toi-
nen tekijä on ihmisten merkityksellisyy-
den kaipuu. Yhteiskunnastamme on rii-
suttu pois suuret kertomukset maallistu-
misen myötä.

Ihmisten tarkoituksen kaipaus istuu 
kuitenkin syvässä eikä ole kadonnut mi-
hinkään vaikka muulta näyttäisikin. Ko-
emme valtavaa yksinäisyyttä, kun kado-
tamme suuret kertomukset, jolloin aino-
aksi olemassaolomme merkitykseksi jää 
se mitä valitsemme kulloinkin.”

Seurakuntalainen.fi 11.10.

3 000 jäsenen Pyhäjoen seurakunnassa aika py-

sähtyi hetkeksi viime keskiviikkona, kun Fen-

novoima ilmoitti rakentavansa ydinvoimalan 

Pyhäjoen Hanhikiven niemelle.

Kotimaa24:n haastattelema kirkkoherra Juk-

ka Malinen totesi samana päivänä verkkouutisis-

sa, että ”hänen on vielä vaikea käsittää, mitä ydin-

voimalan tuleminen kuntaan merkitsee seurakun-

nalle.”

Ydinvoimalan rakentaminen työllistää tuhansia 

ja ydinvoimala itsessään muutaman sata henkeä.

Miten pikkuinen seurakunta, jossa työntekijöitä 

on kaikkinensa alle kymmenen, yksinkertaisesti sel-

viää tulevasta uudesta tilanteesta paikkakunnalla? 

Eurajoella Satakunnassa ydinvoimalan rakenta-

misesta on jo kokemuksia. Vilkaisu Eurajoen seu-

rakunnan kirkollisiin ilmoituksiin kertoo, että seu-

rakunta on muun muassa antanut oman kirkkon-

sa puolalaisten, katolisten ydinvoimalatyöntekijöi-

den käyttöön. 

Olkiluodossa on myös oma työmaapappi.

Pyhäjoen Jukka Malinen peräänkuuluttaa luon-

nollisesti uuden tilanteen edessä rovastikunnallista 

yhteistyötä. Hän ei usko seurakuntansa olevan yksin 

haasteiden kanssa vaan luottaa saavansa apua Raa-

hen seurakunnasta ja myös Oulun tuomiokapitulista.

Olisikin vaikea kuvitella, että naapurit jättäisivät 

Pyhäjoen seurakunnan yksin. Ellei sitten ennustet-

tu koko Euroopan talouden alamäki laita seurakun-

tiakin niin ahtaalle, että ne joutuvat priorisoimaan 

toimintaansa ja olemassa olevilla voimavaroilla kye-

tään palvelemaan vain oman seurakunnan väkeä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa ydin-

voimalan rakentamiseen Pyhäjoelle on jo ehditty 

reagoida, mutta luonnollisesti mitään päätöksiä 

yhteistyökuvioista ei ole ehditty tehdä tässä ajassa. 

Kapitulissa tiedetään hyvin, että Pyhäjoen seura-

kunta ei pysty yksin tavoittamaan niitä ihmisiä, joi-

ta ydinvoimalan rakentaminen tuo kuntaan. 

Kapitulissa tiedetään myös, että uusille tulijoille 

pitäisi pystyä kertomaan seurakunnan toiminnasta, 

sillä monet muuttajat elävät todennäköisesti epä-

varmoina uudessa elämäntilanteessaan. Juurtuak-

seen uudelle paikkakunnalle he kaipaavat kontak-

teja. Seurakunnan moninainen toiminta pystyy nii-

tä tarjoamaan. 

Pyhäjoelle tulevien siirtolaisten onneksi Oulun 

seudulla on tehty jo pitkään hyvää ekumeenista 

yhteistyötä. Luterilaisen kirkkotilan lainaaminen 

esimerkiksi katolilaisille on tuskin mikään ongelma 

Pyhäjoellakaan. 
Tim

o H
eikkaka
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Tiedeaarre odottaa Arktisessa 
keskuksessa järjestämistä
Lapin yliopiston Arktisen 

keskuksen kellarissa makaa 
melkoinen tiedeaarre, täyn-
nä tietoa lestadiolaisuudes-

ta. Arktinen keskus sijaitsee Ark-
tikum-talossa Rovaniemellä.

Rovasti Samuli Pentikäisen 
nauhoittamissa syvähaastatte-
luissa pohjoissuomalaiset kansan-
ihmiset kertovat muistojaan les-
tadiolaisuuden kehityksestä kuten 
vaikkapa liikkeen syntyhistorias-
ta ja sen hajaannuksista.

Helsingin yliopiston emeri-
tusprofessori ja Lapin yliopiston 
pohjoisen etnografian professori 
Juha Pentikäinen on luovuttanut 
etnografiset kokoelmansa Arkti-
seen keskukseen. Niihin kuuluu 
hänen veljensä Samuli Pentikäi-
sen keräämää aineistoa. Juha ja 
Samuli Pentikäinen keräsivät les-
tadiolaisuusaiheisen haastattelu-
aineistonsa 1960-luvulla etupääs-
sä Pohjois-Suomesta. Samuli Pen-
tikäinen kuoli vuonna 2005.

Ainutlaatuinen aineisto 
talteen 60-luvulla
Samuli Pentikäinen haastatte-
li Oulun ja Lapin läänien alueel-
la vuosina 1961–1963 lukuisia le-
stadiolaisen herätysliikkeen jäse-
niä. Nuorempi veli Juha oli myös 
mukana, ja hän tallensi samal-
la muuta kansanperinnettä. Mat-
kaa tehtiin yleensä polkupyörällä 
ja ajan tavan mukaan ylioppilas-
lakki päässä.

Melkein kaikki Samuli Pen-
tikäisen haastattelemat henki-
löt olivat syntyneet 1800-luvulla. 
Useimpien nauhojen sisällöistä ei 
ole tarkkoja litterointeja, mutta ne 
käsittelevät lestadiolaista herätys-
liikettä henkilökohtaisesta näkö-
kulmasta.

Haastattelut on tehty kotiolois-
sa. Näitä haastatteluja ei ole kos-
kaan julkaistu. Jokainen haas-
tateltu ilmaisee itseään itselleen 
luonteenomaisin sanoin ja äänen-
painoin, jotka ovat viime vuosi-
kymmenien aikana kadonneet 
tai ainakin merkittävästi muut-
tuneet. Haastattelut ovat kielitie-
teellisesti arvokkaita. Yhteensä 
Samuli Pentikäisen ääninauhoja 
on 220, joissa haastateltuja ihmi-
siä on 315 ja haastattelujen kesto 
on yhteensä 360 tuntia.

Eikä tässä kaikki. Emeritus-
professori Juha Pentikäisen ko-
koelmissa on eniten hänen itsen-
sä keräämää tietoa. Hän kutsuu 
tätä tietopankkia lestadianaksi. 
Se sisältää ääninauhoja, kasette-
ja, kuvanauha-aineistoa, valoku-
via, kirjakokoelmia, käsikirjoi-
tuksia ja pöytäkirjoja.

Materiaalia 
myös Yhdysvalloista
Materiaalia on lestadiolaisuudes-
ta Suomessa, Norjassa, Ruotsis-
sa ja Yhdysvalloissa. Ihmiset ovat 

muun muassa muistelleet lestadi-
olaisjohtaja Juhani Raattamaata, 
joka eli 1811–1899.

Monet lestadiolaiset uskovat, 
että vain he pelastuvat. Kokoel-
mista näkyy miten tämä niin sa-
nottu seurakuntaoppi alkaa ki-
teytyä. Seurakuntaoppi kiristyi 
Raattaman kuoleman jälkeen ta-
pahtuneessa lestadiolaisuuden 
hajaannuksessa.

Pentikäisen kokoelmista käy 
ilmi, kuinka jotkut saarnamiehet 
olivat olleet pelimanneja ja lähetit 
Lapin noitia. 

Tallella on esimerkiksi Yhdys-
valloissa vaikuttaneiden pappien 
Arthur Leopold ja Paul Heide-
manin kirjeenvaihtoa. Paul 
Heidemann kuoli vuonna 1973. 
Hän pelkäsi, että kenkälaatikos-
sa olleet kirjeet tuhotaan hänen 
kuolemansa jälkeen ja luovutti 
ne tuolloin Yhdysvalloissa pro-
fessorina toimineelle Juha Penti-
käiselle.

 Aineiston aarteita ovat myös 
tavallisten ihmisten Atlantin mo-
lemmin puolin kulkenut kirjeen-
vaihto. Aineistosta voi hahmot-
taa myös hajaannusten synnyn ja 
miksi jotkut paikkakunnat olivat 
tulipesäkkeitä. Pentikäinen huo-
mauttaa, että lestadiolaisuuden 
monen hajaannuksen siemenet 
ovat Yhdysvalloissa.

Pentikäinen kertoo, että nais-
ten rooli oli 1800-luvulla lestadi-
olaisuudessa huomattava. Kuten 
suomalaisen tiedeakatemian Ei-
no Jutikkala -professuurin haltija 
Maria Lähteenmäki sanoi helmi-
kuussa Laestadiuksen juhlavuo-
den kansainvälisessä seminaaris-
sa Torniossa, naiset ottivat tilan 
haltuunsa

Kaikki tämä tieto on peräisin 
etenkin ääninauhoista ja kirjeistä.

Nauhat 
digimuotoon
1960-luvun ääninauhamateriaa-
li on helposti tuhoutuvaa. Ensim-
mäinen tehtävä on ääninauhojen 
digitointityö, jonka tekevät van-
hojen nauhojen pelastamiseen 
erikoistuneet ammattilaiset. Di-
gitoinnin ja arkistoinnin jälkeen 
aineisto olisi tutkijoiden ja mui-
den kiinnostuneiden käytettävis-
sä Juha Pentikäisen arkistossa.

Vuonna 2009 voitiin digitoi-
da suuri määrä Samuli Pentikäi-
sen Lapin läänissä tapahtuneista 
nauhoituksista. Edelleen on di-
gitoimatta nauhat, jotka tehtiin 
pääosin entisen Oulun läänin alu-
eella. Tämän Samuli Pentikäisen 
kokoelman ääninauhoja on vielä 
digitoimatta  yhteensä 143, joissa 
haastateltuja ihmisiä on 215.

Valtava arkisto 
järjestämättä
Juha Pentikäisen kokoelmissa on 
lestadiolaisuuden lisäksi myös 

Rovasti Samuli 
Pentikäisen 
nauhoittamissa 
syvähaastatteluissa 
pohjoissuomalaiset 
kansanihmiset 
kertovat muistojaan 
lestadiolaisuuden 
kehityksestä kuten 
vaikkapa liikkeen 
syntyhistoriasta ja sen 
hajaannuksista.

muuta aineistoa kuten saamelais-
ten mytologiaa, kuolemaa, Suo-
men uskonnollisia liikkeitä, sa-
manismia ja Venäjän pohjoisten 
alkuperäisten kansojen kulttuu-
ria koskevaa tutkimusaineistoa.

Kokoelmien aineistosta suurin 
osa on asiakirja-aineistoa, josta 
etenkin tutkimukseen, kirjeen-
vaihtoon ja opetukseen liittyvä 
materiaali on kerätty aihepiirien 
mukaisiin kansioihin. Omia ko-
konaisuuksia ovat myös Pentikäi-
sen ja hänen oppilaidensa tieteel-
liset opinnäytetyöt lähdemateri-

aaleineen sekä laaja kirjallinen 
tuotanto. Osa aineistosta on seu-
lomatta ja järjestämättä. 

Kokoelmassa on myös esinei-
tä tai esinekokonaisuuksia, joista 
suurin osa liittyy muun muassa 
Obin ugrilaisten ja Amurin nan-
aiden samanistisiin rituaaleihin 
1990-luvulla. Pentikäisen tutki-
musaiheisiin liittyvä kirjakokoel-
ma sisältää noin 1 500 nidettä.

Juha Pentikäisen vuonna 2007 
luovuttamien kokoelmien järjes-
tämiseen, luettelointiin, arkis-
tointiin, digitointiin ja tuotteista-

miseen ei ole saatu kahteen vuo-
teen ulkopuolista hankerahaa. 
Suomen kulttuurirahaston Lapin 
Rahastosta on saatu pienehköjä 
apurahoja. Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurirahastosta ei ole saatu 
avustusta.

Pentikäinen arvelee, että työ 
saataisiin valmiiksi vuoteen 2015 
mennessä, jos rahoitus vain jär-
jestyisi.

PEKKA HELIN

Juha Pentikäisen kokoelmat ovat vielä  pääosin hyödyntämättä.

Mar jo  L au k kan e n
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Kysy!

Mitä kirkon työntekijän  
paidan väri kertoo?

Tutuin virkapaita on pappien käyttämä musta panta-
kauluspaita. Paidan kauluksessa olevaa valkeaa etu-
osaa kutsutaan kansanomaisesti myös nimellä ”soke-
ripala”. Mustaan väriin ei tässä tapauksessa liity katoa-

vaisuuden symboliikkaa, vaan se on vakiintunut pappien vir-
ka-asun väriksi jo satoja vuosia sitten. Musta oli ennen arvo-
kas väri, jota käytettiin paljon juhlapuvuissa.

Piispalla on yksinoikeus käyttää violettia virkapaitaa. 
Violetista muotoutui piispuuden väri 1800-luvulla, mutta 
violetti oli jo antiikin Roomassa keisareiden arvon tunnus. 
Siitä violetti siirtyi sujuvasti kirkollisten johtajien väriksi.

Kirkon työntekijöiden virkapaidoista papin ja piispan 
paidoilla on virallinen asema, josta on tehty ohjeistus piis-
painkokouksessa. 

Diakoniatyöntekijät käyttävät vihreää pantakauluspai-
taa, joka on ammattikunnan sisällä syntynyt virka-asu. 
Vihreä paita suunniteltiin 1953, kun diakoniakoulutus aloi-
tettiin. Valkean kauluksen vuoksi paita sekoitetaan toisi-
naan papin virka-asuun.

Kirkon nuorisotyöntekijöiden yllä voi joskus nähdä si-
nisen pantakauluspaidan valkealla kauluksella. Virka-asu 
syntyi Kirkon nuorisotyöntekijöiden liiton suosituksesta 
1999, eikä silläkään ole kirkon piirissä virallista asemaa.

Vihreät ja siniset paidat jäävät vielä toistaiseksi odotta-
maan diakonaatti-kysymyksen ratkeamista. Ehdotettu dia-
konaatin virka perustettaisiin pappiuden ja piispuuden rin-
nalle ja siihen kuuluisivat esimerkiksi diakonian, lapsityön 
ja nuorisotyön viranhaltijat.  

SANNA TUrUNEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  
liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

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

Postia

Vetoomus kuolemaantuomitun  
iranilaisen pastorin vapauttamiseksi

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Juttu  
Pertti Telkistä 
ilahdutti

Aloin lukea toimittaja Pek-
ka Helinin artikkelia Pertti 
Telkistä ja heti ensimmäi-
nen kappale alkoi suuresti 
hymyilyttää. Valloittavaa! 
Pitäisiköhän Pekka Heli-
nin kirjoittaa romaani?

HELENA PAALANNE
pastori

Naisilla ja miehillä on  omat juttunsa kirkossa
Miehet etsivät 
armoa niihin moniin 
sakkorinkeihin, joita 
joutuvat kiertämään, 
sanoo pitkään miestyötä 
kirkossa tehnyt Yrjö 
Niemi.
Kempeleessä on 
huomattu, että naisten 
raamattupiirin osallistujat 
ymmärtävät toisiaan 
usein jo puolesta sanasta.

Oulujoen seurakunnan 
naiset lähtevät loka-
kuun lopussa Luula-
jaan. Päivän ohjelmas-

sa on muun muassa iloista shop-
pailua kaupungin jättimäisellä 
kirpputorilla.

Pelkästään miehille Oulujoen 
seurakunnassa on syksyllä tar-
jolla muun muassa tsemppilii-
kuntaa, ronskisti kuntonyrkkei-
lyä, ammuntaa ja sauvakävelyä. 

Oulujoen pastorin Jukka Jo-
ensuun mukaan miehet tarvit-
sevat toimintaa miesten kesken.

– Kukaan muu kuin toinen 
mies ei tiedä ja tunne miehen 
elämää. Mies on toiselle miehel-
le peili.

Kohtaamisten 
välttämättömyydelle herätty
Miehet tarvitsevat keskinäisiä 

kokoontumisiaan, mutta myös 
seurakunnat tarvitsevat tilanteita, 
joissa työntekijät tapaavat miehiä.

– Mies on naista hitaampi läh-
temään sosiaalisiin tilanteisiin 
vieraisiin paikkoihin, kuten kirk-
koon. Kun suuntaamme toimin-
taa pelkästään miehille, kynnys 
tulla mataloituu, Joensuu puhuu. 

– Jos haluamme, että miehet 
löytävät paikkansa seurakunnas-
ta, meidän on kohdattava heidät 
kaikessa rauhassa. 

Joensuu miettii kriittisesti, on-
ko seurakunnissa aina ymmärret-
ty riittävästi, miten tärkeää on ta-
vata ihmiset ensin kasvokkain, 
jotta heidät saataisiin mukaan 
kirkon toimintaan.

Mies tahtoo puheiden 
jälkeen konkretiaa
Kolmekymmentä vuotta miestyö-
tä kirkossa tehnyt – pohjoisessa-
kin tunnettu – Siperian vankila-
lähetti, pastori Yrjö Niemi Hä-
meenlinnasta on nähnyt, että ho-
kema ”miehet eivät puhu” on pal-
jolti tuulesta temmattu. 

– Miehet tarvitsevat omia ti-
lanteita puhuakseen. Miesten on 
helppo tulla tilaisuuksiin, joissa 
on paljon muitakin miehiä. Nais-
ten verbaalisuus sulkee miesten 
suut.

Niemen mukaan miehet tarvit-
sevat haasteita. Heidät ovat luotu 
taistelijoiksi. Miehet eivät pidä 
hyssyttelystä.

– Miehille ei pidä olla vain hen-
gellistä ohjelmaa, vaan he halua-
vat lähteä ja tehdä yhdessä konk-
reettisia töitä Jumalan valtakun-
nassa, Niemi on huomannut.

Missä ovat 
hengelliset isät?
Yrjö Niemi tietää vuosien varrel-
ta, mistä miehet haluavat puhua 
keskenään. 

– He etsivät armoa niihin mo-

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.
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Vangittu iranilainen pas-
tori Yousef Nadarkhani, 
joka alun perin tuomit-
tiin kuolemaan luopu-

misestaan islamin uskosta ja pi-
täytymisestään kristinuskossa, 
on nyt entistäkin suuremmassa 
kuolemanvaarassa valtion joh-
taman median raportoinnin ja 
muiden syytösten valossa. Nyt 
häntä syytetään myös sionismis-
ta ja pidetään uhkana kansalli-
selle turvallisuudelle.

”Syytökset sionismista ja 
maanpetturuudesta ovat kaik-
kein vakavimpia syytöksiä, joita 
Iranissa voidaan esittää”, tote-
si American Center for Law and 
Justice -järjestön (ACLJ) toimin-
nanjohtaja Jordan Sekulow. ”Va-
litettavasti tämä on syyte, jota 
Iran käyttää oikeuttaakseen sel-
laisten ihmisten teloitukset, jot-
ka on alun perin pidätetty, van-
gittu ja tuomittu täysin eri syy-
tösten perusteella.”

Pelkäämme Iranin viran-

omaisten laittavan kuole-
mantuomion täytäntöön 
ja vetoamme Suomen val-
tionjohtoon ja poliittisiin 
päättäjiin sekä kirkkokun-
tien johtajiin, että he teki-
sivät kaikkensa pastori You-
sef Nadarkhanin vapauttami-
seksi.

JOHAN CANDELIN
rovasti, Kokkola

WEA:n hyvän tahdon lähettiläs

TIMO KESKITALO
pastori, Suomen Evankelinen 

Allianssi, hallituksen pj

SEPPO S. KOSONEN
aluekappalainen

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

JOUNI LEHIKOINEN
kirkkoherra

Turun Mikaelin seurakunta

PIrKKO SÄILÄ
toiminnanjohtaja

Patmos Lähetyssäätiö
Kristittyjen ihmisoikeusryhmän pj
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Maata kiertelemässä

Vanhoillis-
lestadiolaiset: 
Anteeksi
Vanhoillislestadiolaisia edusta-
va Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen (SRK) joh-
tokunta pyytää anteeksi liik-
keen 1970-luvun niin kutsut-
tujen hoitokokousten opilli-
sia harhoja ja väärinkäytöksiä. 
Asiasta kertoo Kotimaa24:lle 
SRK:n johtokunnan puheen-
johtaja Olavi Voittonen.

SRK:n johtokunnan viikon-
loppuna tekemä kannanilmai-
su aiotaan julkaista kokonaisuu-
dessaan tällä viikolla ilmestyväs-
sä liikkeen Päivämies-lehdessä.

Olavi Voittosen mukaan ky-
se on anteeksipyynnöstä.

Kannanilmaisussa opillisil-
la harhoilla viitataan vanhoillis-
lestadiolaisuuden sisäisiin virta-
uksiin, joista puhutaan erilaisi-
na henkinä. Voittosen mukaan 
henget saivat aikaan tekoja, joita 
liikkeessä ei pidetty oikeina. Näi-
tä henkiä kutsuttiin muun mu-
assa ”kuivaksi”, ”hempeäksi” ja 
”kososlaiseksi” hengeksi. 

Väärinkäytöksiksi Voittonen 
nimeää myös hoitokokouksissa 
ilmenneen julki- ja pakkoripin. 
Voittonen myöntää, että hoito-
kokouksissa on ollut hengellis-
tä väkivaltaa. 

Turvallisia 
Jeesus-laastareita
Oulun seurakuntien Elossa.fi-
kampanjan projektipäällikön, 
pastori Kimmo Kieksin puhe-
lin on soinut alkuviikosta. Huo-
lestuneet vanhemmat ovat ky-
selleet häneltä, sisältääkö Ou-
lun seurakuntien 20-vuotiaille 
jakama Jeesus-laastari huumei-
ta ja mistä laastarissa on kyse. 

Kieksin yllättäen kohtaa-
man hälyn ja vanhempien huo-
len taustalla on tänään STT:n 
kautta tiistaina levinnyt uuti-
nen. Uutisessa kerrottiin polii-
sin varoittavan Oulun alueelle 
levitetyistä hengenvaarallisista 
huumaavista kipulaastareista. 

Pastori Kimmo Kieksi tah-
too painottaa julkisesti huoles-
tuneille vanhemmille, etteivät 
Oulun seurakuntien 20-vuoti-
aille postitse lähettämät Jeesus-
laastarit sisällä huumetta.

20 vuotta täyttäville lähete-
tyllä Jeesus-laastarilla pyritään 
viestimään kirkon perussano-
maa siitä, että Jeesus auttaa ja 
parantaa.

Islamilaiset supersankarit   
rantautuivat Yhdysvaltoihin

Jopa Yhdysvaltojen president-
ti Barack Obama on huo-
mannut heidät. Niin ovat 
tehneet myös monet new-

yorkilaiset. Kyseessä ovat islami-
laiset supersankarit, jotka tekivät 
viime viikolla Amerikoissa televi-
siodebyyttinsä New Yorkin eloku-
vafestivaaleilla.

Kuwaitilainen Naif Al-Muta-
wa on mies uusien supertähtien 
takana. Al-Mutawa esitteli New 
Yorkissa televisiosarjansa The 99, 
jonka hahmot ovat lähtöisin hä-
nen omista sarjakuvistaan. Uusia 
supersankareita on verrattu Bat-
maniin, Teräsmieheen ja Ihme-
naiseen. 

Uuden televisiosarjan nimi 
The 99 perustuu Allahin 99 omi-
naisuuteen, jotka on mainittu Ko-
raanissa. Batina, Allahin tavoin 
kätketty, on burkhaan pukeutuva 
naishahmo. Widad on puolestaan 
pähkinäsilmäinen naissupersan-

kari, joka on Allahin tavoin ra-
kastava. Hänellä on kiiltävä rus-
kea tukka. 

Jättiläinen Jabbar, voimalli-
nen, muistuttaa amerikkalaista 
sarjakuvasankaria Hulkia. Kun 
Hulk saa kohtauksen, hänestä tu-
lee niin lihaksikas ja voimakas, 
että vaatteet repeävät. 

Hulkin on syytä käyttää 
stretchhousuja. Ehkä Jabbarin-
kin pitäisi.

Jabbarin niistäminen voi ro-
mauttaa talon ja hänen kosketuk-
sensa murtaa tiiliskiven. Hahmo-
ja on monia muitakin. He käyvät 
taistelua pahaa vastaan.

– Halusin luoda lapsilleni roo-
lihahmoja, jotka pohjautuvat isla-
milaiseen kulttuuriin, mutta ovat 
universaaleja, Al-Mutawa sanoo.

– Ei ole väliä mikä on uskon-
tosi. Ei ole väliä, vaikka sinulla ei 
ole uskontoa ollenkaan. Hahmo-
ni edustavat perustavia inhimil-

lisiä arvoja.
40-vuotias Al-Mutawi, joka 

on koulutukseltaan psykologi, sai 
idean supersankareistaan lontoo-
laisessa taksissa vuonna 2003. 

Länsimaisilla supersankareilla 
kuten Batmanilla ja Teräsmiehel-
lä on arkkityyppinsä Raamatussa. 
Al-Mutawi halusi luoda hahmoja, 
joilla on esikuvansa Koraanissa.

A-Mutawi haluaa myös muut-
taa länsimaiden käsitystä islamin-
uskoisista, joka vääristyi syys-
kuun 2001 iskujen jälkeen.

– Jos sinua puree käärme, alat 
pelätä köydenpätkiä. Sama pätee 
länsimaalaisten ihmisten käsityk-
siin islamilaisista. Meidät kytke-
tään yhteen pommien ja aseiden 
kanssa. Siksi hahmoni rantautu-
vat Yhdysvaltoihin, jossa pahat 
jätkät tekivät pahojaan syyskuus-
sa 2001. Kun minun hahmoni vä-
littävät Yhdysvalloissa myönteisen 
viestinsä, ihmiset ymmärtävät, et-

tä pahat jätkät todellakin ovat pa-
hoja, eikä heitä pidä yhdistää isla-
miin.

Presidentti Barack Obama 
on samaa mieltä. Viime vuon-
na Obama ylisti Al-Mutawan is-
lamilaisia supersankareita, kos-
ka he levittävät suvaitsevaisuutta. 
Presidentin mukaan Al-Mutawan 
sarjakuvakirjat ovat innovatiivi-
sia ja vangitsevat monen nuoren 
mielikuvituksen.

Al-Mutawi haluaa tuotteistaa 
supersankarinsa. Suunnitteilla 
on pelejä ja elokuva. Ensimmäi-
nen teemapuisto toteutettiin Ku-
waitissa ja toista puuhataan jo-
honkin Persianlahden maahan. 
Mihin, se on vielä salaisuus.

PEKKA HELIN
Lähde: 

WorldWide Religious News

Naisilla ja miehillä on  omat juttunsa kirkossa

niin sakkorinkeihin, joita joutu-
vat kiertämään. Miehet odottavat 
seurakunnalta evankeliumia. He 
etsivät rauhaa, kuten moni muu-
kin. 

– Miehet haluavat jakaa kirkos-
sa keskenään omaa hengellistä to-
dellisuuttaan, etelän pappi kiteyt-
tää.

Niemi harmittelee, ettei luteri-
laisessa kirkossa ole elämänviisaita 

hengellisiä isiä, joiden kanssa mie-
het voisivat keskustella, rukoilla ja 
tunnustaa ripissä syntinsä. 

Niemi uskoo, että juuri tänä ai-
kana kirkon työntekijöitä katso-
taan tarkasti. 

– Miehet seuraavat meitä ja 
pohtivat, olemmeko me työnteki-
jät kirkossa ”vain töissä” vai kut-
summeko aidosti ihmisiä mukaan 
kirkkoon. 

Ohjelma räätälöity 
työikäisille naisille
Oulujoen seurakunnan diakonia-
työntekijä Anu Fedotoffin mu-
kaan Luulajaan lähtee naisia vain 
siksi, että harvaa miestä kiinnos-
taa shoppailla tuntikaupalla kirp-
pareilla ja kaupoissa.

– Naisten retki on oman ajan 
ottamista parisuhteesta ja arjen 
pyörityksestä töissä ja kotona. 
Kun naiset kokoontuvat poru-
kalla, keskustelunaiheet saatta-
vat olla sellaisia, jotka miehiä ei-
vät kiinnosta.

Luulajan retkellä pyritään ta-
voittamaan erityisesti työikäisiä 
naisia, Fedotoff kertoo. Seura-
kunnassa on runsaasti toimintaa 
lapsille ja vanhuksille, mutta vä-
hemmän aikuisikäisille.

Fedotoff toivoo, että retki on 
mahdollisuus tavata ihmisiä hen-
kilökohtaisesti. Ihmiset kaipaa-
vat seurakunnalle kasvoja. Esi-
merkiksi kirkon vapaaehtoistöi-
hin ihmisiä ei pystytä houkutte-
lemaan pelkästään netin kautta.

Miehet eivät 
veisi viimeistä sanaa
Kempeleen seurakunnan työ-
ikäisten naisten raamattupii-
riä vetävä seurakuntalainen Tar-
ja Maalismaa sanoo, että samas-
sa elämäntilanteessa olevat nai-
set pystyvät antamaan toisilleen 
kaipaamaansa vertaistukea. Raa-
mattua tutkivat naiset ymmärtä-

vät parhaillaan toisiaan ”vähistä 
sanoista”.

Maalismaan arvioi, että ryh-
män dynamiikka olisi toisenlai-
nen, jos joukossa olisi myös mie-
hiä.

– Ehkä rönsyjä olisi vähem-
män. ”Tuli mieleeni” on tavalli-
nen aloitus keskusteluissamme. 
Rönsyt heittävät aikataulujam-
me, mutta on rikkautta kuulla, 
mitä muut naiset ajattelevat.

Entä jos piirissä olisi miehiä, 
saisivatko he silloin raamattu-
opetuksessa viimeisen sanan?

– En usko, että miehet edustai-
sivat viimeistä sanaa. Miehet toi-
sivat keskusteluun varmaankin 
erilaisia näkökulmia kuin naiset, 
Maalismaa arvelee.

rIITTA HIrVONEN

Naisille ja miehille kohdennetuista 
tapahtumista saa tietoa seurakuntien 
kirkollisista ilmoituksista. Tällä 
viikolla ainakin Kiimingin 
seurakunta mainostaa naisten 
saunailtaa, Haukiputaan seurakunta 
akkain saunailtaa, Kempeleessä on 
sekä naisten piiri että miesten piiri ja 
lisäksi miehille oma raamattupiiri.
Pyhän Luukkaan kappelissa on 
Naiset kirkolla -tilaisuuksia ja 
Karjasillan seurakunnassa kokoontuu 
miesten raamattupiiri.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Miehet opiskelivat ruoan laittoa Kaakkurin Pyhän Andreaan kirkolla vuosi sitten lokakuussa.
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rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHÄIrIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

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.

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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 13.10. klo 18.00 Aino Junttilalla, Puo-
lukkatie 5, Temmes, su 16.10. klo 15.00 Maija-Liisa ja Juhani Laurilalla, 
Laurinkoskentie 2, Kiiminki, su 16.10. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Oulu, ti 
18.10. klo 18.30 Väinölässä, Piippola.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 20.10. klo 19.00 Kaisa ja Juhani Tuomisa-
lolla, Savottatie 64 C 19, Metsokangas, Oulu.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 16.10. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ke 19.10. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Enää en elä minä, vaan Kristus elää 
minussa. Sen elämän, jota tässä 
ruumiissani vielä elän, elän uskoen 
Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja 
antoi henkensä puolestani.” Gal. 2:20
La sapattina 15.10. jumalanpalvelus  

klo 11. Raamattutunnin aiheena: Evankeliumin yhteys. Puhujana Markku Mäkinen. 
Lastenkirkko. La sapattina 22.10.2011 musiikkijumalanpalvelus klo 11. Raamattu-
tunnin aiheena: Vanhurskauttaminen yksin uskosta. Lastenkirkko. Keskiviikkoisin 
rukouksen ja ylistyksen ilta klo 18. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 14.10. klo 20 LIFT, Pasi Markkanen, Joni 
Ruokamo, Heikki Sitomaniemi & Co. La 15.10. 
klo 13–17 KUN ELÄMÄ SATUTTAA. Sairaus, 
kuolema ja suru sielunhoidon haasteena. Pastori, 
sairaalasielunhoitaja Veijo Grönholm. Su 16.10. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Veijo Grönholm, Hannu 

Orava, Virsivarpuset. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 16.10. klo 17 Church@78, 
International Service, Mikko Saukkonen, Samuel Grönholm, Nicki, Josh and 
Andy Berry. Ke 19.10. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Marketta Tossavai-
nen, Aila Pyörälä, vankilalauluryhmä. To 20.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

YNNIN KIRKKOILTA
su 16.10. klo 17.00 Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyvät Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, Mieslaulajat ja Vaskiveikot.   
     TERVETULOA!                                      Oulun NMKY ry

To 13.10. klo 19 NA- ja opiskelijailta, 
lauluilta. Pe 14.10 klo 19 Nuortenilta, 
lauluilta (os. Mantankuja 14).  
Su 16.10. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Raamattutunti su 16.10. klo 15. 
Hannu Lauriala: Kotimatkalla.  
Su 23.10. Syyseurat. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Syyseurat su 23.10.2011
”Rakkauden kaksoiskäsky” 

klo 10 Messu Tuomiokirkossa
 Pekka Siljander.
klo 13 Seurat Rukoushuoneella
 Tauno ja Helvi Lahtinen.
klo 14 Kahvi
klo 14.45 Nuorten järjestämät 
 Lauluseurat
klo 16 Seurat 
 Eeva Pouke, Niilo Karjalainen.
 Tervetuloa!

OULUN SEUDUN UUSHERÄYS
Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Palaako liekki? Mikä on kristilli-
syyden tila Suomessa ja muualla 
tänä aikana?

MIESTENPÄIVÄ RUKOUSHUONEELLA 
Koulukatu 41  
Lauantai, lokakuun 22. päivä

klo 10 Tervetuloa! Mika Pouke, 
 Messiaaniset juutalaiset Israelissa.
klo 12 Ruokailu.
klo 13 Tapio Pokka, Vähemmistökristityt 
 Japanissa, Kristillisyys Suomessa. 
 ”Mitä opittavaa."
klo 15. Päiväjuoma.
klo 15.30 Pekka Siljander, Panosta pari-
 suhteen toimivuuteen. Alustusten 
 jälkeen keskustelua ja yhteistä 
 rukousta

 Tervetuloa!

Pe 14.10. klo 18.00 International Ening, kokous englanniksi.
Su 16.10. Ylistys Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.

Ma 17.10. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

Ilmoitus Rauhan tervehdys 13.10.2011
1-palstainen x 45 mm, mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle.

Laskutus:
Suomen Raamattuopisto/Julistustyö
PL 15
02701 Kauniainen

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka
p. 044 0210 110

 
 
 
    www.sro.fi         www.kylvaja.fi

Su 16.10. klo 15 Seurat 
Vanhassa Pappilassa, Asemak.6.
Past. Aki Paavola, Juhani Seppänen

Tervetuloa iltamessuun
Pateniemen kirkossa Su 16.10 klo 17
Saarna Aki Paavola, lit. Tapio Pokka
Lapsille omaa ohjelmaa, kirkkokahvit.
   Järj. Suomen Raamattuopisto, Kylväjä

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 20.10. klo 19. Niko Seppä: Mooses.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

TERVETULOA!Su klo 11.00  Osallisena suureen
     sadonkorjuuseen
  13.30  Lounas

La klo 14.00  Tulkoon valtakuntasi myös maan
     päälle 
  15.15  Kahvitarjoilu
  16.00  Tapahtukoon tahtosi - valtakunnan 
      todellisuus arjessa
  15.15  Kahvitarjoilu
    18.00  Valtakunnan rajalla

Oulun Vapaakirkossa
Kirkkokatu 34

Suomen teologisesta opistosta

- KUN TAIVAS TULEE MAAN PÄÄLLE -

To 13.10. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. 
Pe 14.10. klo 18 Varkki-ilta, klo 21 Street-ilta. 
La 15.–su 16.10. Kun taivas tulee maan päälle, 

Simo ja Helena Lintinen. Ti 18.10. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 19.10. klo 18 Nuortenilta, 
Mervi Tokola. To 20.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, 
rukouspalvelua, tarjoilu. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

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

ja anna 
palautetta! 

Onko sinulla naseva 
mielipide tai kysymys? 

Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 

Kirjoit
a

Tyrnävällä veroprosentti
pysyy samana

Tyrnävän seurakunnan tu-
loveroprosentti on ensi 
vuonna 1,75, joka on sama 
kuin tänä vuonna.

Veroprosentin nostamiseen ei 
ollut erityisiä paineita, sillä ve-
rotuloja arvioidaan kertyvän en-
si vuonna suurin piirtein saman 
verran kuin kuluvana vuonna.

Talouspäällikkö Hannu Kesti 
on kuitenkin varovainen arvioi-
dessaan ensi vuoden tuloja ja me-
noja.

– Ennustamisen tekee vaikeak-
si, koska emme tiedä yleistä ta-
loustilanteen kehitystä. 

Kesti ei halua synkistellä, vaan 
toteaa, ettei Tyrnävän seurakun-
nalla ole hätää, vaikka edessä oli-
si yksi huono talousvuosi.

Seurakunnalle on kertynyt su-
kanvarteen sen verran varoja, että 
lyhytaikainen taantuma ei sen ta-
loutta kaada.

rIITTA HIrVONEN
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Sinappia   

Hoitotäti 
kuuluu jokaiselle

Nykyaika huutaa yksilökeskeisyyttä ja koke-
musten arvostusta. Ei löydy ilmiötä, jon-
ka rinnalle individualistisuus ei mainios-
ti mahtuisi. Tämän liiton siunaamisesta ei 

edes keskustella: Kukin päättäköön itse! 
Ja pärjätköön. Yli kolmannes EU:n kansalaisis-

ta kärsii nimittäin mielenterveyden häiriöistä. Ah-
distus, unettomuus ja masennus ovat monen indi-
vidualistin arkipäivää tänäänkin. Vierauden koke-
minen sosiaalisissa tilanteissa lisääntyy, kun ihmi-
set käpertyvät kivettyneinä kuoriinsa. Onko kaikes-
ta tosiaan selvittävä itsenäisesti yksin?

Neurologi Leonardo Emberti Gialloreti kyseen-
alaisti diakoniatyöntekijöiden päivillä Oulussa it-
senäisyyden kulttuurin. Hänen mukaansa elämme 
länsimaisen vapauden seurauksena yksinäisten yk-
silöiden yhteiskunnassa. Itsenäisyys kääntyy yksi-
näisyydeksi usein muutosten keskellä. Kuka auttaa 
kantamaan muuttolaatikoita uuteen kaupunkiin? 
Opiskeluvaiheessa ehkä vielä äiti, mutta entä myö-
hemmin? 

Reilut viisi vuotta sitten aloitin opiskeluni Jy-
väskylässä. Muutin omilleni kuusihenkisestä per-
heestä, mutten suinkaan yksiöön tai edes soluasun-
toon. Sen sijaan kiikutin kamani eläkkeellä olevan 
sukulaistätini yläkertaan. Asuimme yhdessä vain 
kuukauden, mutta sinä aikana luotu ystävyys kes-
ti. Muistan eräänkin itsenäisyyspäivän tanssiaiset 
tai ne lukuisat iltahetket, joiden aikana ehdin oppia 
paljon tätini elämänhistoriasta – sekä Lemmen vie-
mää -televisiosarjan henkilöhahmoista. Saapuessa-
ni myöhemmin vierailulle minulle katettiin pidem-
pään pöytään ja joimme jälkiruokakahvit parhaim-
mista posliinikupeista. 

Viikko sitten tieni toi Ouluun. Tällä kertaa tu-
tustun uuteen ystävääni äidin siipien suojista. Pu-
helemme päivästämme, istumme saman pöydän 
ääreen, kierrämme kaupunkia tarinoiden. Ja Lem-
men viemää, löysit minut jälleen! Vaikka Viitasaa-
ri on tähän saakka ollut Suomen pohjoisin matka-
kohteeni, tunnen täälläkin tuttuutta ja toivoa. En 
ole yksin.

Raamatussa kehotetaan vieraanvaraisuuteen ja 
lähimmäisen kohtaamiseen. Jeesus itse lohdutti ja 
juhli, ruokki nälkäisen kansan sekä palveli opetus-
lapsiaan pesemällä heidän jalkansa. Meitäkään ei 
ole tarkoitettu elämään ja selviämään yksin. Oman 
kodin, ajan tai auton jakaminen toisen kanssa voi 
kantaa tuttua tai tuntemattomampaa arjen ja uu-
distusten keskellä. Itse olen saanut sen mitä lämpi-
mimmin kokea.

Kiitos, Seija! Kiitos, Aira!

KrISTA VÄISÄNEN
Rauhan Tervehdyksen uusin vahvistus

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Kertun kanssa 
perhekerhoon
Rauhan Tervehdyksen 
toimittaja vieraili 
perhekerhossa ja ihastui 
näkemästään.

Oulun yliopiston kupees-
sa sijaitseva Pyhän Luuk-
kaan kappeli näyttää tä-
nä aamuna erityisen kau-

niilta. Miten nuo puut helottavat-
kin niin komeasti ruskan väreissä!

Kävelen kirkon kerhotiloihin 
odottamaan seuraani: Minut on 
kutsuttu puolivuotiaan Kertun 
varamummuksi perhekerhon iso-
vanhempien päivään. 

Olen ylpeä kutsusta. Mikä kun-
nia! Paras mahdollinen sijaisuus.

Sieltähän se Kerttu tuleekin äi-
tinsä Kaisan kantoliinassa kirkon 
pihalle. Suukkoja.

Hipsuttelemme sukkasillaan 
hiukan myöhässä kirkkosaliin. 
Onneksi perhekerhossa matti-
myöhäisiin suhtaudutaan ym-
märtäväisesti: sellaista se on pien-
ten lasten kanssa. 

Laulukirja käteen ja kohta lau-
lamme siitä, miten Jeesus pitää 
meistä huolta.

Kun Kerttu räpeltää minua 
vuoroin korvasta ja poskesta, ru-
koilen lujasti, ettei Kaikkivaltiaan 
varjelus petä yhdenkään pikkui-
sen kohdalla. 

Paikalla on muitakin isovan-
hempia. Luulen, että he ovat ihan 
oikeita mummuja ja pappoja. 
Ovathan he varmasti otettuja iso-
vanhemmuudestaan? 

Ovat he, huomaan pian. Niin 
paljon ilmassa on hellyyttä ja nau-
rua.

Kerhoon pitkän 
matkan takaa
Hartauden jälkeen menemme aa-
mupalalle. Seurakunta tarjoaa äi-
deille ja lapsille leipää, mehua, 
keksit ja kahvit. Kiitos kiitos. 

Tavallinen ruisleipä makkara-

siivulla maistuu juuri nyt joten-
kin erityisen hyvältä. 

Vilkuilen ympärilleni, taidan-
pa mennä juttelemaan jonkun 
kanssa.

Kerhohuoneessa tutustun 
Veikko-ukkiin ja hänen lapsen-
lapseensa Miksuun. Innostun 
kertomaan ukille, miten korvaa-
mattomia omat isovanhempani 
olivat aikoinaan minulle. 

Veikko tekee Miksun kanssa 
paljon asioita yhdessä. Pikkumies 
oli päässyt käymään ukin työpai-
kalla vastikään. Molemmat muis-
tavat tuon retken vielä vuosien 
päästä.

Seuraavaksi tapaan miehiä 
kolmessa polvessa. Unohdan ky-
syä tohkeissani haastateltavieni 
nimet. Kuusamosta varta vasten 
perhekerhoon tullut pappa selvit-
tää minulle käyneensä tänään lap-
senlapsensa kanssa jo aamuseitse-
mältä ensimmäisen kerran yhdes-
sä ulkolenkillä. 

Parhaimpina päivinä – pa-
pan vieraillessa Oulussa – yhtei-
siä lenkkejä tulee viisikin. Niiden 
jälkeen uni maistuu molemmille.

Loppuaika kerhossa menee sii-
villä. Laulamme lauluja ja isovan-
hemmat opettavat kerhon vetäjille 
Tuiran seurakunnan lastenohjaa-
ja Teija Kokolle ja diakoniatyön-
tekijä Saila Luukkoselle ”vanhan 
kansan” loruja: harakka huttua 
keittää…

Laulamme myös prinsessa 
Ruususesta. Supisen Kertulle, et-
tä minäpä osaan tämän laulun.

rIITTA HIrVONEN

Työntekijät valmiina  
kuuntelemaan vanhempia

Seurakuntien perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset van-

hempineen ja hoitajineen. Yhteisen puolitoistatuntisen aikana ai-

kuiset pääsevät keskustelemaan kahvikupposen ääressä mielen 

päällä olevista jokapäiväisistä iloista ja huolista. 

 Samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat tarjoavat toisilleen ver-

taistukea perhe-elämän arkeen.

 Tuiran diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen kertoo, miksi diakoniatyön-

tekijät ovat monissa seurakunnissa mukana perhekerhoissa yhdessä las-

tenohjaajien kanssa.

 – Meitä saa nykäistä kerhon jälkeen hihasta ja jäädä juttelemaan, jos 

mieltä painaa jokin asia, hän sanoo.

 Esimerkiksi Tuirassa seurakunnan perhekerhoja oli viime vuonna seit-

semässä eri paikassa. Jokaisessa kerhossa oli nelisenkymmentä osallistu-

jaa. Kävijöitä oli siis yhteensä viikoittain keskimäärin 280. Vuoden aika-

na perhekerhoihin osallistui noin 7 500 aikuista ja lasta. 

Koko maassa seurakunnan perhekerhoissa oli mukana viime vuonna rei-

lusti yli miljoona eri-ikäistä kerholaista.

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

Perhekerholaisilta sujuu Leipuri Hiivasta laulaminen.

Pikku Aurora (vas.) ja Kerttu tutustelivat 
kerhossa toisiinsa.
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Hellittämätön työ voittaa kaiken

Viittomakielinen juhla  
on tasa-arvoa

Näillä sanoilla Pyhän-
nän, nykyisin eläkepäivi-
ään viettävä rovasti Sulo 
Kautto tiivisti kaksiosai-

sen veteraanimatrikkelin kokoa-
misen vaiheita. Kautto puhui sun-
nuntaina Pyhännän seurakunta-
kodilla vietetyssä vanhusten kirk-
kopyhään liittyneessä juhlassa.

Hanketta varten perustettu 
matrikkelitoimikunta piti ensim-
mäisen kokouksensa joulukuussa 
1994. Tuolloin rovasti Kautto ni-
mettiin hankkeen vetäjäksi ja kir-
jojen toimittajaksi. Pyhännän ve-
teraanikirjan ensimmäinen osa 
tuli painosta joulukuussa 2002. 
Toisen osan aineisto koottiin vuo-
sina 2003–2010.

Vuosien saatossa matrikkeli-
toimikunnan jäsenistö väheni, ja 
aineiston kokoaminen tiesi kirjo-
jen toimittajalle työntäyteisiä ai-
koja. Rovasti lähti lukemattomia 
kertoja matkustamaan pitkin 
Suomea eri tahojen arkistoihin. 
Myös virkatodistuksia tarvittiin, 
veteraaniväen kertomuksia ja va-
lokuvia koottiin ja lisäksi valtava 
aineisto vaati lähes loputtomalta 
tuntunutta tietojen tarkistamista.  

– Vaikka terveyskin reistaili, 
sain kuitenkin tuntea, että tutki-
mus jollakin tavalla eteni, Kautto 
muistelee. 

Hän haluaa yhdessä Raija-puo-
lisonsa kanssa välittää nöyriä kii-
toksen sanoja kaikille niille, jot-

ka monin tavoin ovat olleet aut-
tamassa, tukemassa ja vaikutta-
massa siihen, että molemmat kir-
jat ovat nyt valmiina.

Valokuvat 
etsivät omistajiaan
Lukemattomat ihmiset penkoivat 
kotiarkistojaan ja lähettivät va-
lokuvia kirjoja varten. Aika so-
tiemme vuosista tähän päivään 
on kuitenkin tehnyt tehtävänsä. 

– Kyllähän se oli ahdistavaa, 
kun oli paljon kuvia, mutta niissä 
olevista henkilöistä ei enää tiedet-
ty mitään, rovasti huokaa.

Vaikka kirjat ovat nyt valmii-
na, Sulon työpöytä ei vielä ole 
puhtaana. 

– Projekti kesti kauan ja pa-
lauttamattomia valokuvia on vie-
lä odottamassa omistajaansa. En 
tiedä, kenelle kuvia voi palauttaa, 
koska kaikki eivät ole jättäneet 
yhteystietojaan. 

– Toisaalta taas sellaisiakin va-
lokuvia on kaipailtu, joita ei kos-
kaan ole kirjoja varten lähetetty-
kään, hän harmittelee.

Pyhännän veteraanikirjojen 
kokoaminen on tuonut hankkees-
sa mukana olleille lähelle ne su-
rut, pelot ja uhraukset, joita py-
häntäläiset joutuivat sotavuosina 
kärsimään. 

– Tämä on puhutellut laajasti. 
Kuten kirkkoherra Erkki Piri 

saarnassaan sunnuntaina muis-

tutti, ”Pyhäntä oli yksi niitä paik-
kakuntia, joista kaikkein eniten 
tuotiin nuoria miehiä kotiin rin-
tamilta puuarkuissa”.

Arvokasta 
historian tallennusta
– Entisen Oulun läänin alueella 

on nyt kaikkien pitäjien veteraa-
nimatrikkelit valmiina, Rintama-
veteraaniliiton liittohallituksen 
jäsen, pulkkilalainen Onni Tol-
jamo sanoi tervehdyspuheessaan.

Pyhännän kaksiosaisen mat-
rikkeliteoksen menekki on kun-
nanjohtaja Jouko Nissinen mu-

kaan ollut miellyttävä yllätys.
– Kirja on tarkka ja yksityis-

kohtainen. Tämä on osa veteraa-
nien perintöä. Me voimme olla ai-
dosti ylpeitä kirjan tasosta, Nissi-
nen kiitti.

ANNELI VIrTANEN

Rovasti Sulo Kautto käy tervehtimässä yhdessä Raija-puolisonsa kanssa Pyhännän Rintamaveteraanit ry:ssä pitkään aktiivisesti 
toiminutta Antti Piippoa.

A nn e l i  V i r t an e n

Oulussa vietettiin viime 
perjantaina 7 jo viidettä 
kertaa viittomakielisten 
vanhusten juhlaa. 
Tapahtuma oli osa 
valtakunnallista vanhusten 
viikkoa. 

Juhla alkoi Oulun tuomio-
kirkossa pidetyllä kuuro-
jen messulla, jonka toimitti 
kuurojenpappi Urpo Luok-

kala. Messun jälkeen ohjelma jat-
kui keskustan seurakuntatalol-
la. Osallistujia saapui koko Ou-
lun hiippakunnan alueelta kaik-
kiaan 82. 

Kuulovammaistyön diakonia-
työntekijä Anna-Mari Kyllönen 
piti tapahtumaa onnistuneena.

Oulussa on huolehdittu jo vii-
si vuotta, että viittomakielisille 
ikäihmisille järjestetään oma juh-
la heidän erityistarpeensa huomi-
oiden.

Juhla on järjestetty yhteistyös-
sä Kuurojen Liitto ry:n, Kuurojen 

Palvelusäätiön, Oulun ev.-lut.seu-
rakuntien ja Suomen Kuurosokeat 
ry:n kanssa.

Toive 
tasa-arvosta  
Ajatus omasta juhlasta valtakun-
nallisella vanhusten viikolla syn-
tyi halusta saada tasa-arvoa kuu-
lovammaisille. Pelkkää viitto-
mankielistä tulkkausta jumalan-
palveluksen ohessa ei pidetty riit-
tävänä. Tavallinen jumalanpalve-
lus perustuu paljon musiikkiin, 
kun taas viittomakieli on hyvin 
visuaalinen kieli.

– Viittomakielisessä messussa 
mennään normaalin kaavan mu-

kaan, mutta kaikki tehdään viit-
tomakielellä, kuten virsien vei-
suu. Puhetta on myös enemmän. 
Kanttori soittaa ja laulaa edessä, 
se on tärkeää, selventää Kyllönen.

Vapaaehtoistyön 
tärkeys
Keskustan seurakuntatalolla kuul-
tiin puheenvuoroja vapaaehtois-
työn tärkeydestä. Juhlien teemana 
olikin ”Vapaaehtoisuus voimava-
rana”, sillä myös kuulovammais-
ten järjestöt toimivat hyvin pitkäl-
le vapaaehtoisten työpanoksella.

Juhlapuhujana oli kansanedus-
taja Inkeri Kerola, joka oli jo vii-
me kevään vaalien alla lupautunut 
kuulovammaisten vaalipaneelissa 
juhlapuhujaksi, jos hän tulee vali-
tuksi eduskuntaan. 

Puheiden lisäksi nähtiin myös 
Palvelukeskus Runolan liikunta-
ryhmän esitys Syysunelma ja ti-
laisuuden päätti Anna-Leena 
Lahdenperän koskettava runo-
esitys Sitten kun…

SANNA TUrUNEN

Anna-Leena Lahdenperä viittoi runon.
Kansanedustaja Inkeri Kerola ja Päivi Lappi Kuurojen Liitosta puhuivat juhlassa.

Viittomakieliseen vanhusten viikon juhlaan oli saapunut 82 vierasta.

Ku va t :  U r p o L u o k ka la



9   Nro 33    13.–20.10.2011

Kasvava Kiiminki  
jatkaa samalla veroprosentilla

Haukiputaalla korjauskulut 
nousevat yli suunnitelmien 

Pyhyyden preludeja

Kiimingin kirkkoneuvosto on päät-
tänyt 28. syyskuuta pidetyssä ko-
kouksessaan säilyttää tulovero-
prosentin entisessä 1,5 prosentis-

sa vuonna 2012.  
Kirkkoneuvosto keskusteli myös seu-

rakunnan maa-alueiden kaavoittamises-
ta.  Neuvottelut Hieta-ahon alueen myy-
misestä kunnalle aloitetaan ja rakennus-
lupien saamista Purontielle tutkitaan. 
Kirkonmäen kaavoituksessa pyritään 
huomioimaan alueen kulttuuriympäris-
tö sekä asuntotonttien tehokas käyttöaste.

Seurakuntaan etsitään myös kanttoria. 
Tehtävän erityistarpeeksi nostettiin seu-
rakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 
innostus ja taito toimia lasten ja nuorten 
parissa. Kanttorin virkaa hoitaa sen täyt-
tämiseen saakka Eeva Holappa.

Seurakuntapastori Harri Isopahkala 
nimitettiin kokouksessa Kiimingin seu-
rakunnan julistustyöstä vastaavan kap-
palaisen Seija Helomaan sijaiseksi elo-
kuuhun 2012 saakka. Isopahkalan sijai-
seksi esitettiin puolestaan Haukiputaan 
seurakuntapastori Leena Brockmania.

Pyhä koetaan ja 
määritellään monella 
eri tavalla. Silti sen 
kokemusta kaivataan. 
Mitä pyhyys on? Voiko 
musiikki olla pyhää?

Pyhä arvottaa ja erottelee. 
Se kiinnittää huomion jo-
honkin erityisen arvokkaa-
seen, itsemme ulkopuolel-

la olevaan ja säännöistämme piit-
taamattomaan. Pyhä on arjen ja 
maallisen vastakohta. Jotain har-
vinaista ja vaikeasti tavoitettavaa 
siis? 

Vanhassa testamentissa pyhyys 
liitetään esimerkiksi yliluonnol-
liseen voimaan, suuruuteen sekä 
oikeudenmukaisuuteen. Paikkoja, 
joissa Jumala kohtaa ihmisen, ku-
vataan pyhinä ja pelottavina, vaa-
rallisinakin. 

Jaakob sai etsimänsä siunauk-
sen Jabbokin rannalla, mutta lähti 
paikalta lonkkavaivaisena. Palava 
pensas muutti Mooseksen erä-
maapaimenesta kansanjohtajaksi, 
joka kohtasi vastustusta niin kan-
saltaan kuin egyptiläisiltä. Temp-
pelin kaikkeinpyhimpään ei ollut 
asiaa kuin papeilla, muille kävi 
kalpaten. 

Pyhyys on siis jotakin Juma-
lalle kuuluvaa ja erotettua, kutsu 
muuttua enemmän Hänen kal-
taisekseen. Mitä tämä voisi tässä 
maailmanajassa tarkoittaa? Voiko 
musiikki olla pyhää? 

Pyhä piiloutuu 
myös suruun
Ylivieskan kanttori Martti Mur-
toperä pohtii, että pyhyys tulee 
erottaa pyhyyden kokemukses-
ta. Pyhyys tarkoittaa hänen mu-
kaansa ennen muuta sitä, että ih-
minen on sisäisesti sopusoinnus-
sa Jumalan kanssa ja saa voiman-
sa Sanasta käsin. Jumala on aina 
pyhä, ihmisten kokemukset vaih-
televat.

Esimerkiksi Murtoperä nostaa 
kirkkorakennuksen jumalanpal-
veluksineen. Toiselle jokaviikkoi-

nen messu merkitsee keidasta kii-
reen keskellä, toista se ei puhutte-
le lainkaan. 

Pyhään voidaan liittää myös 
monenlaisia mielikuvia ja tunne-
tiloja. Yleensä mieleen nousevat 
mystisyys, salaperäisyys ja juh-
lavuus, mutta pyhä voi liikkua 
myös ilon ja riemun maisemissa. 

Murtoperän mukaan siinä-
kään ei ole vielä kaikki.

– Myös suru voi olla pyhää. En 
voi puristaa itsestäni pyhyyden 
tunnetta tai ajatella, että Jumala 
on läsnä vain ylevissä ja hartais-
sa hetkissä. Elämän raadollisuus, 
kiire ja vaatimukset koskettavat 
meitä yhtä lailla.

Kiireen keskellä musiikki voi 
tuoda lohtua ja auttaa kiittämään 
elämästä, ehjätä rikkonaisia ih-
misiä.

– Usein kuljemme kuin Aku 
Ankka siipi maassa. Tällöin mu-
siikin tehtävänä on myös rohkais-
ta ja innostaa.

– Sävelten ja sanojen vaikutus 
näkyy myös siinä, miten demen-
toituneet vanhukset lähtevät lau-
lamaan heille kodista tai koulusta 
tuttuja lauluja, vaikka muuten ei 
välttämättä saada yhteyttä tähän 
maailmaan. Siinä yksi näkökulma 
musiikin pyhyyteen.

Pyhyys auringonlaskussa 
ja alttarilla
Säännöin ja rajoituksin suojel-
tu pyhyys täyttyi Jeesuksessa, jo-
ka ravisteli aikalaistensa pyhyys-
käsityksiä ja jätti niiden tulkit-
sijaksi Pyhän Hengen. Ilon, rau-
han, myötätunnon ja lempeyden 
Hengen. Murtoperä muistuttaa-

kin, että jokaisen kokemusta py-
hyydestä täytyy kunnioittaa. 

Keskusteluihin musiikin py-
hyydestä kanttori pääsee esimer-
kiksi suunniteltaessa vihkitoimi-
tuksia.

– Häätilaisuus on pienimuo-
toinen jumalanpalvelus, josta ra-
kennetaan kaikkien työntekijöi-
den voimin koskettava kokonai-
suus. Teemme kaikkemme, että 
vihkimisestä tulee hyvä ja muis-
torikas tilanne. Ei ole vedettävis-
sä selvää rajaa pyhän ja epäpyhän 
musiikin välille.

Lähtökohtana musiikin pyhyy-
delle Murtoperä pitää kuitenkin 
Jumalan luomistyön rikkautta. 
Ukkonen ja salamat, lehtien ha-
vina sekä lintujen sirkutus kuvaa-
vat täydellisen luomakunnan ylis-
tystä Jumalalle. 

Ajan haasteet ja korostukset 
muokkaavat kirkon musiikki-
kulttuuria, mikä näkyy Murto-
perän mukaan esimerkiksi uusi-
na lauluina, yhteisöllisyyden et-
simisenä tai virsien uutena suo-
siona. Pyhyys viihtyy kuitenkin 
myös perinteissä.

– Hengellisen laulun ja virren 
tulisi edelleen pohjautua Raama-
tun ilmoitukseen. Silloin ei lau-
leta siitä, miltä minusta nyt tun-
tuu. Ettei mene musiikki liian ar-
kiseksi.

KrISTA VÄISÄNEN

Haastattelu on tehty viime viikolla 
pidetyillä Oulun Hiippakunnan 
XLIVII kirkkomusiikkipäivillä.

S anna Tu r u n e n

Martti Murtoperä toivoo, että ihmiset rauhoittuisivat kuuntelemaan musiikkia kiireidensä keskellä. Sävelet voivat myös rohkaista ja innostaa.

Haukiputaalla päätettiin seurakun-
nan kiinteistöjen kohtalosta kirk-
kovaltuuston kokouksessa. Ko-
kous järjestettiin 19. syyskuuta. 

Kustannusarviot seurakunnan kiin-
teistöjen uudistamiseksi ylittyivät. Hau-
tausmaan huoltorakennuksen ja sosiaali-
tilan rakentamiseen oli varattu 400 000 
euroa. Halvimman tarjouspyynnön koko-
naiskustannukset nousevat kuitenkin 475 
000 euroon. 

Kirkkovaltuuston kokouksessa hyväk-
syttiin 90 000 euron lisämääräraha hank-

keen loppuun saattamiseksi. Määräraha 
saatiin siirtämällä hautausmaan aitahan-
ketta tuleville vuosille ja käyttämällä edel-
lisvuotista suunnittelumäärärahaa. Tar-
jousta toteuttamaan käy OKV Tekniik-
ka Oy.

Vakkurilan sivutoimipisteen korjauk-
sen kustannusarvio ylittyi 65 000 eurol-
la. Syynä tähän on yleisen kustannustason 
nousu. Kirkkovaltuusto palautti asian uu-
delleen valmisteltavaksi. Kosteusvaurioi-
den perussyitä selvitetään myös avaamal-
la lattiarakenteet.
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 16.10. kello 9.55–12.
Messu klo 10 Oulun tuomio-
kirkosta. Messussa juhlivat 70 
vuotta täyttävät seurakuntalai-
set, ja samalla vietetään sairaa-
lasielunhoidon 50-vuotisjuhla-
kirkkoa. Messun toimittaa piis-
pa Samuel Salmi ja saarnan pi-
tää sairaalasielunhoidon johta-
ja Sampo Muurinen. Avustaji-
na toimivat oululaiset sairaa-
lapapit, lastenohjaajat ja sai-
raaloiden työntekijät. Messus-

sa laulaa Oulun katedraalikuo-
ro. Kuoronjohtajana ja viulisti-
na toimii Lauri Kalle Kallunki. 
Kanttorina ja sopraanosolistina 
on Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. Klo 11.30 
radiopyhäkoulussa puhuu Mar-
jaana Lassi. Aiheena on kristi-
tyn vapaus. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-
taan Oulugospel-tapahtumas-
ta. Nuorisomuusikko Esa Rätty-
ää haastattelee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi Oulun studiossa.
Pe 14.10. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. Kokonaiskir-
kon asioita ruoditaan pohjoisen 

äänellä. Keskustelijoina yliopis-
topastori Stiven Naatus ja sai-
raalapastori Juha Kyllönen.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. Ta-
valliset seurakuntalaiset kertovat, 
milloin he ovat elämänsä aikana 
päässeet haukkaamaan palan ar-
monpullasta ja mitä silloin tapah-
tui. Oman tarinansa kertoo yli-
opistopastori Stiven Naatus.
Ti 18.10. klo 22.05 kuullaan uu-
sintana kooste Viikon vieras 
-ohjelmasta. Haastateltavana 
on Oulun ev.-lut. seurakuntien 
pitkäaikainen diakoniatyön-
tekijä ja monitoimimies, juuri 
eläkkeelle jäänyt, Heikki Kaik-
konen. Häntä haastattelee Mar-
ja Blomster.
Ke 19.10. klo 16.40 Uskoma-
ton Mies -ohjelmassa kolumnoi 

Jukka Kauppila.
To 20.10. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa ajatuksiaan unel-
mien kirkosta kertoo hiippa-
kuntasihteeri Jukka Mäntymaa.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 16.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 16.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.

YLE radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 15.10. klo 18 iltahartauden 
pitää pastori Meri Tirronniemi 
Kittilästä.

Su 16.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Piikkiön kirkosta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Vanhan kirkon 320-vuotisjuh-
lamessu su 16.10. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Kuva- ja ääniyhte-
ys Pyhän Kolminaisuuden kirk-
koon, jossa voi osallistutaan sa-
manaikaisesti vanhan kirkon 
messuun ja viettää ehtoollis-
ta. Toimittaa Timo Riihimäki, 
avustaa Juha Maalismaa, Vesa 
Äärelä ja Minna Sorvala, kant-
torina Marjo Irjala. Juhla Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
messun jälkeen. 

Eetterissä

Tiernakoulussa voi harjoitella 
tiernapoikakilpailuun

Tiernapoikakilpailu käy-
dään 19.–20. marraskuu-
ta Oulun ydinkeskustas-
sa. Esiintymislavana on 

tuttuun tapaan Rotuaarin lava. 
Kilpailun tarkoituksena on edes-
auttaa elävän tiernapoikaperin-
teen säilymistä ja kehittymis-
tä. Ensimmäinen tiernapoika-
kilpailu järjestettiin Oulussa jo 
vuonna 1933.

Sarjat: 1. Tiernakaupungin 
perinnesarja: oululaisen perin-
teen mukainen yksiääninen esi-
tys poikajoukkueille ja poikaää-
nille, neljä esittäjää. 2. Yleinen 
sarja: perinteinen neljän esittä-
jän pääsääntöisesti yksiääninen 
tiernapoikaesitys. 3. Mukaelmat: 
sisällöllisesti ja / tai musiikilli-
sesti mukaeltu esitys.

Kouluikäisille erinomainen 
paikka harjoitella esityksiä on 
Oulun evankelisluterilaisten 
seurakuntien järjestämä Tier-
nakoulu. Opetusta järjestetään 
maanantai-iltaisin Hintan seu-
rakuntatalolla ja keskiviikkoisin 
Pyhän Tuomaan kirkolla Puoli-
välinkankaalla. Tiernakouluun 
ilmoittautumisaika päättyy 16. 
lokakuuta ja opetus alkaa heti 
seuraavalla viikolla.

Tiernapoikakilpailussa perin-
teisen tiernapoikaesityksen toi-
votaan jatkavan vahvana, mutta 
tiernapoikakulttuuri saa kehit-
tyä perinnettä kunnioittavasti. 
Täten tänäkin vuonna ryhmiä 
kannustetaan tekemään erilai-
sia mukaelmia ja osallistumaan 
kilpailun mukaelmat-sarjaan. 

Kilpailuun osallistuminen 
on maksutonta. Jokaisen sarjan 
kolme parasta joukkuetta pal-
kitaan rahapalkinnoilla. Lisäk-
si tuomaristo valitsee kaikkien 
joukkueiden keskuudesta vuo-
den Herodeksen, Murjaanien 
kuninkaan, Mänkin ja Knihdin 
sekä Tiernakaupungin lähetti-
läsryhmän.

Kilpailuun ilmoittaudu-
taan 11. marraskuuta mennes-
sä täyttämällä osallistumislo-
make Tiernasäätiön nettisivulla  
www.tiernakaupunki.fi/tierna-
poika_ilmoittautuminen. Mu-
kaan otetaan 18 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta ryhmää. Tier-
nakaupungin nettisivulta löyty-
vät myös kilpailun säännöt.

Anna lahja Romanian 
köyhille lapsille

Operaatio Joulun Lapsi on 
jälleen alkanut. Voit an-
taa lahjasi Romanian 
köyhyydessä eläville lap-

sille pakkaamalla lahjapaketin. 
Operaation tarkoituksena on vie-
dä rekallinen joulupaketteja Ro-
maniaan. 

Keräys on maanlaajuinen. Ou-
lu on ollut alusta alkaen keräys-
pisteenä mukana.

Tänä vuonna halutaan tavoit-
taa Euroopan köyhimmät lapset, 
jotka elävät Romanian rajaseutu-
jen kylissä. Tavoitteena on antaa 
lahjapaketit niille lapsille, jotka 
eivät ole niitä vielä saaneet.

Kokoon taiteltavia laatikoita 
ja pakkausohjeita saa jo. Oulussa 
niitä jaetaan Raatintie 7:ssä sijait-
sevan nuorisotalon ensimmäisel-
tä  porrastasanteelta maanantais-
ta perjantaihin  kello 12–16. Laa-
tikoita ei saa koululaisten syyslo-
maviikon torstaina ja perjantaina.

Paketteja vastaanotetaan Ou-
lun NMKY:n toimistolla 31.10.–

4.11. kello 14–18 sekä maanantai-
na  7.11. kello 8–12. Toimisto si-
jaitsee osoitteeessa Raatintie 7.

Laatikoita voi tehdä monen-
ikäisille lapsille. Ohjeissa kerro-
taan, millaisia lahjoja eri-ikäisille 
lapsille on syytä antaa.

Joulun Lapsi on kansainväli-
nen operaatio, jota johtaa Laupi-
aan Samarialaisen Kukkaro-jär-
jestön johtaja Franklin Graham. 
Joulupaketin saa yli kahdeksan 
miljoonaa lasta enemmässä kuin 
sadassa maassa. Suomessa ope-
raation järjestää  Patmos Lähe-
tyssäätiö.

PEKKA HELIN
Voit antaa lahjasi myös puhelimen 
välityksellä tai tilisiirrolla. Operaatio 
Joulun Lapsi: 0600 16100
Sampo: 800011-70502059
Nordea: 125730-508855
OKO: 578954-28414
Aktia: 405515-20073523 
Viitenumero 74010

S anna K r o o k

A
rkisto / Elsi Salo
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Aam. 5: 21-24
Herra Jumala Sebaot sanoo näin:
- Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä,
minä en voi sietää juhlakokouksianne.
Kun te tuotte minulle
polttouhrejanne ja ruokauhrejanne,
minä en ota niitä vastaan.
Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi,
minä en katsahdakaan.
Vie pois minun luotani virsiesi pauhu!
En halua kuulla sinun harppujesi helinää.
Mutta oikeus virratkoon kuin vesi
ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

Kol. 2: 16-23
Kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte 
tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja 
uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen 
varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen 
ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa 
riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään 
kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo 
enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat 
tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole 
yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii 
koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden 
avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan 
tarkoittamalla tavalla.
    Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa 
kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, 
miksi yhä käyttäydytte tämän maailman 
mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin 
»älä tartu», »älä maista», »älä kosketa»? Tämä 
kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen 
häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä 
ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, 
nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista 
vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta 
todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät 
vain ihmisen ylpeyttä.

Mark. 2: 18-22 
Johanneksen opetuslapset ja fariseukset 
paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: 
»Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun 
kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten 
opetuslapset paastoavat?» Jeesus vastasi: 
»Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun 
sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan 
kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi 
paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen 
on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. 
Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta 
paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate 
repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä 
pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin 
leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini 
että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on 
laskettava uusiin leileihin.»

Aikaisemmassa työssäni kuljin säännöllisesti pitämässä oppitunteja nelosluokkalaisille 
osana uskonnonopetusta. Kerroin heille papin työstä. Tunti alkoi aina esittelyllä. Usein 
lapset kyllä jo tiesivät valmiiksi kuka olen ja mikä on ammattini. Kysyin kuitenkin aina 
aluksi, että mistä he tietävät minun olevan pappi, vaikka emme olisi koskaan ennen 
tavanneet.

Aina joku huomasi ”sokeripalan” tunnuksena kaulassa. Seuraavaksi joku tahtoi tie-
tää, mitä varten se on.

Kuinka monella on kotona koira? Onko sinun koirallasi kaulapanta? Teistä ei ole var-
maan outoa nähdä koiraa kytkettynä kaulapannastaan talutushihnaan. Sitä vartenhan 
se on, kaulapanta. Kaulapanta ei ole koriste, eikä muotioikku. Koiran isäntä tai emäntä 
pitää hihnan päästä kiinni ulkoiluttaessaan koiraansa. Isäntä pitää näin huolta koiras-
taan, ettei se karkaa vaikkapa auton alle.

Pappien kaulus kertoo samasta asiasta (niin myös diakoniatyöntekijöiden). Pappien-
kin kaulus on oikeastaan kaulapanta. Se ei tarkoita, että papit olisivat vihaisia koiria. 
Emme me hauku ja juokse hakemassa keppiä. Kaulus kertoo siitä, että olemme Jumalan 
talutusnuorassa. Olemme sitoutuneet Jumalan ohjaukseen. Toki se on samalla ulkoisena 
merkkinä muille, että papin puoleen on lupa kääntyä. 

Me ihmiset olemme vapaita tekemään 
omat valintamme, niin myös papit.

Olennaista on yhteys Kristuk-
seen. 

Kristus sitoo meidät 
totuuteen ja rakkauteen. 

Kristus näyttää suun-
taa elämälle, teoille ja 
valinnoille.

 Saan elää luottaen sii-
hen, että Jumala pitää huolta 
minusta.

Jumalan huolenpito tekee 
minusta vapaan.

Jumalan huolenpito antaa 
minulle mahdollisuuden olla minä.

Riitän tällaisena, epätäydellisenä.
Jumalalle olen riittävän hyvä.

VIrPI SILLANPÄÄ-POSIO
oululainen oppilaitospastori

Riittävän hyvä

Sunnuntai 16.10.
Päivän psalmi

Ps. 119:97-104
1. lukukappale

Aam. 5:21-24
2. lukukappale

Kol. 2:16-23
Evankeliumi

Mark. 2:18-22

Sanan 
aika
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Paleface

•  oikealta nimeltään Karri Miettinen

•  33-vuotias perheenisä, asuu nykyisin Helsingissä

•  rap-artisti, englantilaisen filologian opiskelija

•  aikaisemmat kolme soololevyä englanninkielisiä

•  syksyllä 2010 ilmestynyttä Helsinki–Shangri-La -levyä 

 on myyty yli 21 000 kappaletta

•  kirjoittanut syyskuussa ilmestyneen Rappiotaidetta-kirjan 

 (Like), joka kertoo suomalaisen rapin historiasta

Paleface
Hengellisyys on katu-
uskottavaa, mutta rap-
artisti Palefacen, siviilissä 
Karri Miettisen, mukaan 
kirkon tehtävä ei ole 
määritellä, miten ihmiset 
saavat elää. 

Palefacen menestyslevyn 
Helsinki–Shangri-Lan kap-
paleet ottavat kantaa yh-
teiskunnallisiin epäkohtiin. 

Levyn nimikkokappaleessa kuva-
taan, miten 2010-luvun Suomessa 
eletään pelon ilmapiirissä. 

Pelon ilmapiiri lienee ruokki-
nut myös perussuomalaisia vaali-
menestykseen, mikä ei asioita tie-
dostavalle räppärille ollut yllätys.

Näin hän kertoo, kun istum-
me yhdessä alas ennen yhtä kon-
serttia.

– Mähän kirjoitin sen kappa-
leen jo kolme vuotta sitten. "Pe-
ruutuspuolue" ja Timo Soini oli 
vat tulleet poliittiselle kartalle 
edellisissä vuoden 2007 vaaleissa. 
Jengi ei kuitenkaan oikein tajun-
nut, että seuraavissa vaaleissa pe-
russuomalaiset tulee ryminällä, 
Paleface kertoo.

Monet teemat levyllä osuvat yl-
lättävän hyvin kohdalleen. 

– Esimerkiksi Afganistanin so-
ta – siellähän kuoli suomalainen 
sotilas. Sitten on ollut tapetilla 
tämä Kehittyneiden maakuntien 
Suomi -skandaali, Ilkka Kaner-
van lahjusjuttu ja niihin kaikkiin 
on viittauksia, mies toteaa.

Palefacen mukaan on kuiten-
kin todella haastavaa miettiä, 
minkälaisia asioita ihmiset rekis-
teröivät kollektiiviseen tutkaan.

– Ei sitä oikein voi aavistaa – se 
on vähän korkeemmassa kädessä, 
räppäri naurahtaa.

Isä meidän on 
kulttuurista kudosta 
Paleface osoittaa uusimmalla le-
vyllään, että hän hallitsee suve-
reenisti myös uskonnollisen kie-
len. Esimerkiksi Saapuu elokuun 
yö -kappaleessa lainataan ja vari-
oidaan Isä meidän -rukousta.

– Niin räppäri kuin runoili-
jakin käyttää taitavasti kaikkea 
kulttuurista kudosta! Isä meidän 
on sellaista kulttuuria, mikä meil-
lä on sisäänrakennettuna. Taus-

Oikeudenmukaisuuden puolesta,

tallahan on Brocan ja Wernicken 
alue meidän aivoissa eli aivoalu-
eet, jotka tulkitsevat kieltä, Pale-
face selventää ja jatkaa:

– Arkinen esimerkki on cock-
tail-ilmiö: kun puheensorinan 
keskellä kuulee oman nimensä, 
siihen refleksinomaisesti reagoi.

– Sanat ovat kuin loitsuja ja 
niillä on valtava merkitys. Hipho-
pissa käytetään paljon niin kut-
suttua namedroppingia, eli erilai-
sia käsitteitä ja muita: niistä tulee 
ikään kuin modernin loitsun ra-
kennusaineet. Näin saadaan luo-
tua voimakkaita kontrasteja, räp-
päri paljastaa.

Hämeenlinnasta 
maailmalle
Jokaisen tähden musiikilliset juu-
ret ovat jossakin. Palefacen räppi 
on hyvin laulullista eikä ihme: 
kotona laulettiin paljon ja sisa-
rukset kävivät musiikkiluokkaa.

– Mä en koskaan halunnut 
mennä musiikkiluokalle, kos-
ka kelasin, että siinä on mulle lii-
an kurinalaista kuorolaulamista. 
Huvittavaa tietysti on, että mi-
nusta tuli muusikko ja sisaruksis-
ta ei, muistelee räppäri. 

Paleface aloitti koulutaipa-
leensa Hämeenlinnassa, jossa hän 
viihtyi ylioppilaaksi asti.

 – Oon aina menestynyt kou-
lussa pienin panoksin. Mun on 
ollut helppo omaksua asioita ja 
mulla on ollut intohimo tiettyjä 
aineita kohtaan – sitten taas toi-
sista mä en ole niin paljoa välit-
tänyt.

Väliin mahtui mieltä avarta-
nut vaihto-oppilasvuosi Yhdys-
valtojen Iowassa, joka antoi myös 
musiikin tekemiseen vauhtia. Pa-
latessaan Suomeen vuonna 1995 
Paleface oli mukana perustamas-
sa Hoax-nimistä bändiä.

– Se oli mulle systemaattisen 
musantekemisen alku. Sitä ai-
kaisemmin olin 10–11-vuotiaa-
na pikkujätkänä jo äänityksiä vä-
säillyt. Kamat löytyivät kaverini 
Poutiaisen Jussin isobroidilta, jo-
ka oli meidän räppisankari, Pale-
face hymähtää.

Matti Meikäläinen 
ja globaali vastuu
Paleface on ollut mukana Amnes-
ty Internationalin ihmisoikeus-
työssä tuottamalla viime keväänä 

ilmestyneen Mitä vapaus on -le-
vyn. Levyllä esiintyvät muun mu-
assa Jonna Tervomaa, Herra Ylp-
pö ja Ismo Alanko.

 Paleface korostaa, että tavalli-
sella ihmisellä on sananvaltaa val-
tioita ja ylikansallisia yhtiöitä vas-
taan etenkin boikotin kautta.

– Se pitää ymmärtää, että me 
eletään globaalissa 
järjestelmässä. Pie-
nellä kuluttajalla on 
hyvin paljon valtaa, 
räppäri valistaa.

Hän patistaa jo-
kaista miettimään 
omia arkisia ratkai-
sujaan.

– Sillä, minne ra-
hansa laittaa on valtava merkitys. 
Jos on kiinnostunut suuryhtiöi-
den harjoittamasta jälkikolonia-
lismista, voi olla käyttämättä tiet-
tyjä tuotteita.

Homokohu 
oli tervehdyttävä
Paleface tuntee kirkkojen histori-
an ja uskaltaa puhua paitsi men-
neisyydestä myös tulevaisuudesta.

– On tultu sellaiseen aikaan, 
että ihmisten tietoisuus saavuttaa 
sellaisia asteita, että me voidaan 
ruveta kyseenalaistamaan perus-
tavanlaatuisia asioita ympäril-
lämme. Monet instituutiot ovat 
menneet vanhaksi. Peruskoulu-
järjestelmä perustuu viktoriaa-
niseen systeemiin, joka on kohta 
300 vuotta vanha.

Paleface kertoo, että muun 
muassa prosessoitu ruoka ja epä-
oikeudenmukaiset lait ovat tuli-
linjalla. Hänen mielestään kir-
konkaan piirissä ei pidä painaa 
asioita villaisella.

– Me evankelisluterilaisena 
kansana joudutaan pohtimaan 
asioita sen sijaan, että oltaisiin 
niin kutsuttuja jouluaattokristit-
tyjä ja mentäisiin kirkkoon kerran 
vuodessa. Nyt me todella pysäh-
dytään miettimään näitä asioita ja 
siksi tällaiset homokohun kaltai-
set joukkoeroamiset ovat terveh-
dyttäviä, Paleface uskoo.

Katu-uskottava 
kirkko?
Rap-musiikissa niin kutsuttu ka-
tu-uskottavuus on tärkeää. Sen si-
jaan kirkko tuntuu painivan us-
kottavuusongelman kanssa.

– Hengellisyys on entistä ka-
tu-uskottavampaa, ja nimen-
omaan juuri hengellisyys. Kirk-
ko on kuitenkin ongelmissa, se 
on samanlaisen reformin edessä 
kuin muutkin instituutiot, Pale-
face toteaa.

Hän muistuttaa, että kirkko on 
ollut sekä vallankäyttäjä että sivi-

lisaation tuoja.
– Historiallisesti 

kirkko on aina vainon-
nut vääräuskoisia – ja 
sehän on ollut kristitty-
jenkin kohtalo jossain 
vaiheessa, Paleface lataa.

– Kirkon kautta on 
tullut länsimainen sivi-
lisaatio sekä kieli. Kir-

kollahan on todella suuri merkitys 
suomen kielen synnyssä – mutta 
samalla kirkko on ollut myös val-
lankäyttäjä. Ja pitää muistaa, että 
meidät on pakotettu kristityiksi, 
räppäri muistuttaa.

Paleface nostaa esiin myös aja-
tuksen uskontojen suhteellisuu-
desta.

– Entistä tärkeämpää on geo-
poliittinen totuus: se että me ol-
laan kristittyjä, on maantieteelli-
nen asia. Jos me oltaisiin synnyt-
ty Islamabadissa tai Kabulissa me 
oltaisiin muslimeja, räppäri sanoo 
hiljaa.

Laastari 
irti kerralla
Moni joutuu elämään totalitaris-
tisessa valtiossa tai alistavassa us-
konnollisessa yhteisössä. Kysyttä-
essä Palefacelta rohkaisua tällai-
sille ihmisille räppäri hiljenee het-
keksi ja sanoo sitten harkiten:

– Se on vaikeaa. Ihminen jou-
tuu joskus vaikeisiin tilanteisiin. 
Sehän on samanlainen kuin päih-

deriippuvuus pahimmillaan: ruu-
miillisellakin asteella tällainen 
yhteisö voi olla todella painosta-
va, Paleface sanoo hiljaa.

Hän kehottaakin omakohtai-
seen asioiden pohtimiseen.

– Mä uskon… rohkeasti pitää 
vaan kuunnella sydäntään. Laas-
tari pitää repäistä irti kerralla. 
Terve itsekkyys tällaisissa jutuis-
sa on hyvä asia. Ettei ajattele si-
tä, loukkaako ratkaisuni ympäril-
lä olevia ihmisiä. Pitää päästä irti 
vääränlaisesta velvollisuudentun-
nosta muita ihmisiä kohtaan, räp-
päri vakuuttaa.

Kirkko on 
piruntorjuntapatteristo
Haastattelun lähestyessä loppu-
aan Paleface hörppii hunajaista 
teetään ja heittää yllättävän kom-
mentin.

– Mä oon muuten ymmärtä-
nyt, että arkkipiispalla on työpöy-
dällään pääkallo muistuttamassa 
maanpäällisestä Saatanasta.

Hengellisistä teemoista puhu-
minen on räppärille luontevaa. 
Kirkon roolista voi puhua myös 
huumorilla.

– Piruntorjuntapatteristo, se-
hän on kirkon tehtävä, hän luon-
nehtii hymyillen.

Paleface ei myönnä tuntevansa 
poppakonsteja kansankirkon pe-
lastamiseksi.

– Totuus, joka me pystytään 
sanomaan tässä on: ei ole kirkon 
tehtävä määritellä miten ihmiset 
saisi elää. Kysymys on siitä, miten 
modernia maailmaa jäsennellään 
ja se on myös raamatuntulkinnal-
linen asia, räppäri päättää.

HEIKKI MUSTAKALLIO
 

Sillä, minne 
rahansa 
laittaa on 
valtava 
merkitys.
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Mä puhun Siionist, sovusta ja maapallon eliitist
ruuast, ihmisruumiin tärkeimmist elimist
Benedictus-hoidoista, viinan menekist
kiinalaisest viisaudest, siteeraan Genesist

Katkelma Palefacen kappaleesta
Saapuu elokuun yö

S anna Tu r u n e n
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Rukous
Herramme ja Jumalamme.

Kiitos vapaudesta,

johon olet kutsunut meidät,

kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi.

Tee meidät lujiksi,

ettemme antautuisi pahalle silloinkaan,

kun se lupaa meille helppoa elämää

tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen

ja yhteiseen etuun.

Anna totuutesi ja rakkautesi

ohjata sanojamme ja tekojamme.

Tätä pyydämme

Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

Rukous kirkkovuosikalenterista.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 16.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa piispa Samuel Salmi, saar-
na sairaalasielnhoidon johta-
ja Sampo Muurinen, avusta-
jina oululaiset sairaalapapit, 
lastenohjaajat ja sairaaloi-
den henkilökuntaa. Kated-
raalikuoro, johtaja ja viulis-
ti Lauri-Kalle Kallunki, kant-
tori ja sopraanosolisti Hen-
na-Mari Sivula, urkuri Péter 
Marosvári. Sairaalasielun-
hoidon 50-vuotisjuhlakirk-
ko. Kutsuttuina myös tuo-
miokirkkoseurakunnan tä-
nä vuonna 70 vuotta täyttä-
vät seurakuntalaiset. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja juh-
la Vanhassa pappilassa, Ase-
makatu 6. Juhlassa Niilo Rau-
hala lausuu runojaan. Radi-
ointi radio Dei ja radio Poo-
ki. Suora lähetys osoitteessa 
ww.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 16.10. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja kant-
torina Péter Marosvári.

Karjasillan seurakunta
Messu su 16.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Satu 
Saarinen, keskustelusaarna 
Satu Saarinen ja Päivi Mink-
kinen, avustaa Katariina Pit-
känen, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. Kirkkokahvikeskus-
telu. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 16.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Päivi Rahja, 
kanttorina Riitta Piippo. 

Messu su 16.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Päivi 
Rahja, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. 
Messu su 16.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kantto-
rina Riitta Piippo. Partiolip-
pukunta Kelopoikien myy-
jäiset. Partiolaiset paistavat 
vohveleita ja tarjoilevat kirk-
kokahvit.
Perhejumalanpalvelus ja 
4-vuotiaiden juhlakirkko  su 
16.10. klo 15 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Kati Naisnie-
mi, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Lapsikuoro avustaa. Kar-
jasillan seurakunnan 4-vuo-
tissynttärit. Tervetuloa eri-
tyisesti päivänsankarit, van-
hemmat ja sisarukset yhtei-
seen juhlakirkkoon. Perheju-
malanpalveluksen jälkeen on 
tarjolla täytekakkua ja jokai-
selle sankarille lahja. Lisätie-
toja voi kysellä lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassilta, p. 
040 5747 108.

Tuiran seurakunta
Messu su 16.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Evankelista Luukkaan muis-
topäivän messu su 16.10. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Hannu Ojaleh-
to, kanttorina Katri Sippola. 
Juhlakahvit.
Messu su 16.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kirkkokahvit.

Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Iltamessu su 16.10. klo 17 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Tapio Pokka, avustaa Aki 
Paavola, musiikista vastaa Sä-
de Pokka.
Iltamessu – rukouslauluja 
ja hiljaisuutta su 16.10. klo 
18 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Katri Sippola. Teetarjoilu 
tunti ennen messua. 
Viikkomessu ke 19.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 16.10. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Toivo Hyyryläi-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokahvit. "Luon-
to ylistää" -runokirjan julkis-
taminen.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Lauri Nurkkala. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, saarnaa 
rovasti Jaakko Arppe, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Ou-
laisten kirkkokuoro avustaa 
Jukka Ketolan johdolla.

Haukipudas
Gospelmessu pe 14.10. klo 
18 kirkossa.  
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Eeva Mertaniemi, kanttorina 
Else Sassi.  

Kempele
Vanhan kirkon 320-vuo-
tisjuhlamessu su 16.10. klo 
10 vanhassa kirkossa. Litur-
gi Pekka Rehumäki, saarna 
Veikko Kärnä. Avustajat Pau-
lus Pikkarainen ja Anu Oja-
la. Kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen, urkurina Han-
nu Parviainen. Mukana kirk-
kokuoro. Liturgia on vanhan 
kirkkokäsikirjan mukainen. 
Myös virret veisataan van-
han virsikirjan mukaan kirk-
kokuoromme avustuksella.
Kuva- ja ääniyhteys van-
han kirkon juhlamessusta 
saadaan myös Pyhän Kol-
minaisuuden kirkkoon, jos-
sa voi osallistua samanaikai-
sesti vanhan kirkon messuun 
ja viettää ehtoollista. Toimit-
taa Timo Riihimäki, avustaa 
Juha Maalismaa, Vesa Äärelä 
ja Minna Sorvala, kanttorina 
Marjo Irjala. Juhla Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa messun 
jälkeen. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 16.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, lasten laulu-
ryhmät Alakylä, Huttukylä 
ja kirkonkylä yhdessä, johtaa 
Ulla Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, avustaa 
Aino Pieskä, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Rippikoulu-
sunnuntai.

Lumijoki
Messu su 16.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Kirkkokah-
vit seurakuntatalolla, Bang-
la-majassa. Pyhäkoulu sakas-
tissa saarnan aikana. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 kirkossa. toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava, Muhoksen 
Torvipojat.

Oulunsalo
Messu su 16.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sirpa Miettunen, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
Sanna Korhonen. Rippikoulu, 
muualle menevät. Kirkkokah-
vit kaikille.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo seurakuntakodissa.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Arja Lei-
nonen.

PuLKKiLa
Iltakirkko su 16.10. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttori-
na Veijo Kinnunen.

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

RanTSiLa
Messu su 16.10. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustaa Sirkku Palo-
la. Kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Rippikoulun aloituskirkko.

TeMMeS:
Messu su 16.10. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Kor-
sukuoro. Sadonkorjuun kii-
toskirkko. Ohrapuuro ja kirk-
kokahvi seurakuntatalol-
la. Myytävänä ohraryynejä, 
tuotto diakonialle. Järjestä-
jinä Tuottajat ja maatalous-
naiset.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
13.10. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Hartaus to 13.10. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Tiina Kinnu-
nen.
Aamupiiri la 15.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntain opetusseurat su 
16.10. klo 15, Vanha pappila. 
Mitä on kristityn vapaus?
Sanan ja lähetyksen hetki su 
16.10. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
17.10. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 18.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 18.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 19.10. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaara-
mo.
Raamattupiiri ke 19.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 19.10. 
klo 18, Vanha pappila. Mat-
ti Pikkarainen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 19.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
20.10. klo 14, Vanhan Pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Ompeluseurat to 20.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 13.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 13.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 13.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 14.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 16.10. 
klo 15, Kastellin kirkko. 
Sanan ja rukouksen piiri 
ma 17.10. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Luemme Raamat-
tua sekä rukoilemme yhdes-
sä. Juomme kahvit nyyttäri-
idean pohjalta. Yhteystiedot 
Maria-Ritva Koivukangas, p. 
044 3161 716. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 18.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko. Kokoonnumme jo-
ka viikko.
Miesten raamattupiiri ke 
19.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Tule keskustelemaan ja 
tutkimaan yhdessä Raamat-
tua miesten raamattupiiriin.
Raamattupiiri to 20.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 20.10. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. Joka toinen tor-
stai.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 13.10. klo 
12.30, Tuiran kirkon Sumppu. 
Vetäjänä toimii pastori Riitta 

Louhelainen p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 18.10. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Miestenpiiri ti 18.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Niilo Karjalai-
nen alustaa aiheesta: "Laki 
vai armo".
Vanhan testamentin luento-
sarja ke 19.10. klo 19, Tuiran 
kirkko. Lue juttu sivulta 15. 
Raamattupiiri to 20.10. klo 
12.30, Tuiran kirkon Sumppu. 
Vetäjänä toimii pastori Riitta 
Louhelainen p. 040 5850 818.
Raamattupiiri to 20.10. klo 
18, Pateniemen kirkko. Ter-
vetuloa Pateniemen, Heru-
kan ja Rajakylän yhteiseen 
raamattupiiriin. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 20.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
19.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Keskiössä ovat F. M. Dos-
tojevskin Peluri (suom. 2009) 
ja Juhani Ahon Yksin. Luke-
minen on hyvä harrastus! 
Tässä on mahdollisuus kes-
kustella lukemisen synnyttä-
mistä mietteistä. Tule ja koe, 
ole rohkella mielellä.

Oulujoen seurakunta
"Miehelläkin tunteet on!" - 
runotapahtuma su 13.11. klo 
18–20, Myllyojan seurakunta-
talo. Runotapahtuma yhteis-
työssä Oulujoen seurakun-
nan diakoniatyön kanssa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 17.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Diakoniatyöntekijän vas-
taanotolla on mahdollisuus 
verenpaineenmittaukseen.
Juttutupa ti 18.10. 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. 
Ilmainen aamupala, joka si-
sältää puuroa, leipää, kahvia 
ja teetä. 
Diakoniapiiri ma 17.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinul-
le, joka olet kiinnostunut lä-
himmäisen auttamisesta.
Seurakuntakerho ma 17.10. 
klo 13.30, Caritas-Koti. Ikäih-
misille suunnattu keskuste-
luryhmä. Hartaus ja päivä-
kahvit.
Ystävänkamari ti 18.10. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Ystävänkamari on vapaa-
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muotoinen kohtaamispaikka, 
jossa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
18.10. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Diakonia-
ryhmä on sinulle, joka halu-
at toimia seurakunnassa eri-
laisissa vapaaehtoistyötehtä-
vissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tervetuloa syö-
mään herkullista kotiruokaa. 
Aterian hinta 2 €. Lisätietoja 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 
5747 149. 
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 2 
€. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 17.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 17.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Mukana diakonissa Raija Yr-
jölä.
Diakoniapiiri ma 17.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja diakonissa Päivi 
Moilaselta p. 040 5747 064.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 20.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Myös uudet tulokkaat 
ovat tervetulleita! Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Luentosarja Tuirassa ma 
24.10. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa kaikille avoi-
meen luentotilaisuuteen, jo-
ka on suunnattu nuorille ja 
työikäisille aikuisille. Eurojen 
riittävyydestä ja oman talou-
den hallinnasta luennoi vel-
kaneuvoja Lea Ukkola.
Luentosarja Tuirassa ma 
31.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Illan teemana on Selvästi ar-
jessa. Luennoitsijana Oulun 
seurakuntayhtymän päihde- 
ja kriminaalityöstä vastaava 
diakoniatyöntekijä Tellervo 
Kianto.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 20.10. klo 12, Jussi ja Aili 
Juutisella, Juutisentie 17. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 17.10. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainotteinen 
vertaistuki-ilta pienten erityis-
lasten perheille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
18.10. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 18.10. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. avoin ryhmä kaikenikäisille

Perhepiiri to 20.10. klo 12, Ca-
ritas. ryhmä vanhemmille, joil-
la on kehitysvammainen lapsi.

KuuLOVAMMAISET
Ystäväilta to 13.10. klo 16 
Palvelukeskus Runolassa. 
Lähetyspiiri ma 17.10. klo 14, 
Tuiran kirkon seurakuntasa-
li. Lisätietoja diakonissa An-
ne-Mari Kyllöseltä, p. 040 591 
2657.
Lähetyspiiri ma 17.10. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 13.10. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan raamat-
tua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Kahvi-
tarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Näköpiiri ti 18.10. klo 13, Ca-
ritas-koti, Caritas-sali. Terve-
tuloa tapaamaan muita nä-
kövammaisia ja laulamaan 
Taina Voutilaisen johdol-
la. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen pihalla pääoven 
läheisyydessä. 

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 14.10. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 17.10. klo 
9–16, Vasamon leirikeskus. 
Tavoiteryhmä Vasamon ret-
kellä. Etukäteisilmoittautu-
minen ryhmässä.

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Elohuone, Isokatu 11. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 14.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pyhä Jumala, Keijo Nissilä.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 13.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Paulus Pikkarainen.
Lähetyspiiri to 20.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Päivi Jussila.

Karjasillan seurakunta
Lähetysilta Kaukovainiol-
la ti 18.10. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Kaukovainion 
kappelissa järjestetään lähe-
tysiltoja kerran kuukaudessa. 
15.11. vieraana Pirjo Lehtinie-
mi Intiasta, aiheena radiolä-
hetys ja raamattutyö. 13.12. 
Kauneimmat joululaulut.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 17.10. klo 14, 
Tuiran kirkon Sumppu. Lisä-
tietoja lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret p. 040 5747 172. 
Käsityökahvila ti 18.10. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään omia kä-

sitöitä ja myyntiin meneviä 
tuotteita yhdessä kahviku-
pin äärelle. Kokeillaan uusia 
tekniikoita ja neuvotaan toi-
sille vanhoja taitoja. Olet kä-
sitöissä vanha taitaja tai uu-
si aloittelija tai muuten seu-
ran puutteessa, tule rohkeas-
ti mukaan. Lapset aikuisten 
kanssa ovat tervetulleita leik-
kimään Perhetupaan samaan 
aikaan. Kahvilan tuotto käy-
tetään lähetystyön hyväksi.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke 19.10. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu Ystävän kamarissa. Yhte-
yshenkilö Pasi Kurikka p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
17.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
 
yLiKiiMinKi
Piispankammari perjantai-
sin klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirpputo-
ri kahvila.
Lähetysilta ti 18.10. klo 18 Yli-
kiimingin seurakuntatalo. Hai-
luodon diakoniatyöntekijä ja 
lähetysvastaava Marja Ranta-
suomela kertoo Tasaus-mat-
kastaan Nepaliin. Arvontaa ja 
vapaaehtoinen kahvimaksu lä-
hetyksen hyväksi.

Tuiran kirkolla sukelletaan loka-
kuun aikana Vanhan testamen-
tin saloihin. Kolmiosainen lu-
entosarja järjestetään kolmena 

keskiviikkona kello 19 Tuiran kirkon 
Suvantosalissa, osoitteessa Myllytie 5. 

Ensimmäisellä kerralla 12. loka-
kuuta luennoitsijana oli pastori Kim-
mo Kieksi, ensi viikon keskiviikkona 
19. lokakuuta Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä ja päätöskerralla keski-
viikkona 26. lokakuuta pastori Heikki 
Karppinen.

Luentosarja on maksuton ja kaikille 
avoin. Kukin luento pohjautuu seuraa-
van sunnuntain Vanhan testamentin 
tekstiin ja lopuksi on mahdollista esit-

tää kysymyksiä ja keskustella.
– Luennoitsijat ovat henkilöitä, jot-

ka ovat syventyneet erityisesti Van-
haan testamenttiin ja opiskelleet sitä 
tavallista laajemmin, kertoo luentojen 
juontaja pastori Riitta Louhelainen.

Louhelaisen mukaan luentosarja 
syntyi siitä tarpeesta, että Vanha tes-
tamentti on monille Uutta testament-
tia vieraampi, sillä sitä pidetään vä-
hemmän esillä. 

– Tavoitteena on, että luentosarja li-
sää osallistujien teologista tietämystä 
ja he saavat sen jälkeen enemmän ir-
ti myös Vanhan testamentin teksteistä, 
Louhelainen toivoo. 

Vanha testamentti 
tutuksi Tuiran kirkolla
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enot Oulussa 13.–20.10.2011
yLi-ii
Lähetysilta ke 19.10. klo 18 
Katja ja Erkki Jumiskon koti. 

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 ma 17.10. 
klo 17–19, Mellenius-talo. 
Isä-lapsi-parkki on tarkoi-
tettu alle kouluikäisille lap-
sille ja heidän isilleen. Illois-
sa ei ole suunniteltua ohjel-
maa, vaan vapaata yhdessä-
oloa. Isä-lapsi-parkit järjeste-
tään yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. Ohjaajina Ka-
ri Rekilä, Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 16.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 13.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 18.10. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 20.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Perhetupa pe 14.10. klo 9, 
Karjasillan kirkko ja Maikku-
lan kappeli. Perhetuvat ovat 
avoinna perjantaisin klo 9–11. 
Perhetupa on lapsiperhei-
den kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata toisi-
aan, tutustua ja verkostoitua. 
Perhetuvalle ei tarvitse etu-
käteen ilmoittautua. Tarjol-
la on avointa ja ohjattua toi-
mintaa sekä muuta mukavaa 
tekemistä. Mahdollisuus syö-
dä omia eväitä ja lämmittää 
ruokia. Siellä on myös varat-
tuna kahvia / teetä ja mehua 
pienen purtavan kera, mistä 
on vapaaehtoinen maksu.
Pyhäkoulu su 16.10. klo 10–
11.30, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja Mari Jääskeläinen, p. 
040  5747 109.

Pyhäkoulu su 16.10. klo 12–
13.30, Maikkulan kappeli. 
Painopiste luovassa toimin-
nassa. Lisätietoja Mari Jääs-
keläinen, p. 040 5747 109.
Luontopyhis su 16.10. klo 15–
17, Karjasillan kirkko. Luonto-
pyhiksessä hiljennymme yh-
dessä, tutkimme luontoa, 
kasveja ja eläimiä monin ta-
voin. Lisäksi askartelemme, 
leikimme ja laulamme. Lisä-
tietoja Mari Jääskeläinen, p. 
040 5747 109.
Perhekerho ma 17.10. klo 10–
11.30, Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 18.10. klo 
9.30–11, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Perhekerho ke 19.10. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 19.10. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 19.10. klo 
9.30–11, Kastellin kirkko.
Perhekerho ke 19.10. klo 
9.30–11, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 19.10. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Perhetupa pe 14.10. klo 9, Py-
hän Luukkaan kappeli. Perhe-
tupa on auki perjantaisin klo 
9–11. Perhetupa on kohtaa-
mispaikka, jossa on mahdol-
lisuus tavata toisiaan ja tu-
tustua. Perhetuvalle ei tar-
vitse etukäteen ilmoittautua. 
Tarjolla on avointa ja ohjat-
tua toimintaa. Perhetuvalla 
on mahdollisuus syödä omia 
eväitä ja lämmittää ruokia. 
Siellä on varattuna kahvia / 
teetä ja mehua sekä pientä 
purtavaa, mistä on vapaaen-
toinen maksu. Lisätietoja Tei-
ja Kokko, p. 050 5347 477 tai 
Anu Hannula p. 044 3161 718.
Pyhäkoulu pe 14.10. klo 18–
19, Välivainion rukoushuone. 
Parittomien viikkojen perjan-
taisin.
Perhetupa ti 18.10. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Perhetupa on lapsiperhei-
den kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata toisi-
aan, tutustua ja verkostoitua. 

Perhetuvalle ei tarvitse etukä-
teen ilmoittautua. Tarjolla on 
avointa ja ohjattua toimintaa 
sekä muuta mukavaa teke-
mistä. Perhetuvalla on mah-
dollisuus syödä omia eväitä 
ja lämmittää ruokia. Siellä on 
myös varattuna kahvia / tee-
tä ja mehua pienen purtavan 
kera, mistä on vapaaehtoinen 
maksu. Listätietoja Teija Kok-
ko, p. 050 5347 477 tai Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 16.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 16.10. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho to 13.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho to 13.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho to 13.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 13.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho pe 14.10. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho to 20.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 

yLiKiiMinKi
Perhekerho ma 17.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntalo. 

yLi-ii
Perhekerho ti 18.10. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot ovat 
maksuttomia. Kaikki kerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
Kokkikerho 3.–6.-luokkalai-
sille to 13.10. klo 17.30–19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Mu-
kaan mahtuu max. 15 lasta. 
Kerho ei kokoonnu syys- ja 
hiihtolomaviikoilla (43 ja 10) 
Lisätietoja Atte Kääriäinen, 
p. 040 5060 315 tai atte.kaa-
riainen@evl.fi.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalai-
sille to 13.10. klo 17.30–18.30, 
Kaukovainion kappeli. Ker-
hoon ilmoittaudutaan ker-
hossa ja se on maksuton. Ker-
ho ei kokoonnu syys- ja hiih-
tolomaviikoilla (43 ja 10). Li-
sätietoja Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315 tai atte.kaariai-
nen@evl.fi.
Isien ja lasten sählykerho 
1.–6.-luokkalaisille isineen 
pe 14.10. klo 16.30–18, Lintu-
lammen koulu. Kerhossa isil-
lä ja lapsilla on hyvä mahdol-
lisuus viettää yhteistä aikaa 
mukavan tekemisen parissa. 
Kerhoon ilmoittaudutaan 
kerhossa ja se on maksuton. 
Mukaan tarvitset sisäliikun-
tavaatteet ja juomapullon. 
Myös oman mailan voit ot-
taa mukaan. Seurakunnalla 

on yhteisiä mailoja, pallot ja 
maalivahdin varusteet. Ker-
ho ei kokoonnu syys- ja hiih-
tolomaviikoilla (43 ja 10) Li-
sätietoja Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315 tai atte.kaariai-
nen@evl.fi.

Tuiran seurakunta
TeeTupa 1.–6.-luokkalaisil-
le torstaisin klo 14–16, Tui-
ran kirkko. TeeTuvassa voit 
viettää aikaasi kavereiden, 
erilaisten pelien, seurakun-
nan työntekijän tai vaikka 
teekupposen äärellä. Lisätie-
dot nuorisotyönohjaaja Mat-
ti Ketolalta, p. 040 5747 069.
Junaratakerho 3.–4.-luok-
kalaisille pojille to 13.10. klo 
17, Pateniemen kirkko. Ks.  il-
moitus sivulta 18.
Puuhakerho 1.–4.-luokka-
laisille ma 17.10. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja p. 040 
7451 469. 
Poikakerho 1.–3.-luokkalai-
sille ti 18.10. klo 17, Tuiran 
kirkko. Ks. ilmoitus sivulta 18. 
Puuhakerho 1.–3.-luokkalai-
sille tytöille ti 18.10. klo 17, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisä-
tietoja p. 040 7451 469. 
Puuhakerho 1.–4.-luokkalai-
sille ti 18.10. klo 18, Koskelan 
seurakuntakoti. Lisätietoja p. 
040 7451 469. 
Puuhakerho 1.–3.-luokka-
laisille tytöille ja pojille ke 
19.10. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja p. 
040 7451 469. 

nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Ikuus pe 14.10. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Avoinna neljänä perjan-
taina jo rippikoulun käyneil-
le nuorille. Lisätietoja kahvi-
lan toiminnasta sekä kahvila-
avustajana toimimisesta an-
taa Jenni Koskenkorva p. 044 
3161 452. Tervetuloa mukaan 
vieraana tai avustajana!
Isoskoulutus II ti 18.10. klo 
17–18.30, Karjasillan kirkko. 
Tarkoitettu toisen vuoden 
isoskoulutettaville. Ryhmä 
kokoontuu joka toinen viik-
ko. Lisätietoja koulutuksesta 
ja koulutukseen hakeutumi-
sesta antaa Jenni Koskenkor-
va p. 044 3161 452. 
Isoskoulutus ke 19.10. klo 
17.30–19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ensimmäisen vuoden 
isoskoulutus rippikoulun käy-
neille.
Toivon Satama ke 19.10. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toivon Satama on au-
ki joka toinen keskiviikko kai-
kille nuorille, jotka kaipaavat 
Suuren Majakan valoon. Ilta 
koostuu ohjelmallisesta, kai-
kille yhteisestä osuudesta, 
jonka jälkeen toiminta jatkuu 
vapaamuotoisena. Ilta päät-
tyy yhteiseen iltahartauteen 
klo 20.30. Lämpimästi terve-
tuloa etsimään merkitystä ja 
tarkoitusta omalle olemassa-
ololle Toivon Satamaan. Lisä-
tietoja Sataman aukioloista 
ja sisällöistä antaa Jenni Kos-
kenkorva, p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 13.10. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja isos-

Péter Marosvárin
ensimmäinen konsertti

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan uusi, elo-
kuussa työnsä aloittanut kanttori Péter Ma-
rosvári konsertoi ensimmäistä kertaa tuo-
miokirkossa ensi perjantaina 14.10. klo 18.

Urkukonsertissaan Marosvári soittaa sekä tuomio-
kirkon pääurkuja että alttariosassa olevia kuoriur-
kuja. Konsertin kuullaan muuan muassa säveltäjien 
Bach, Tunder, Sweelinck, Liszt, Mulet sekä Mendels-
sohnin musiikkia.

Ohjelmisto on valikoitunut urkurin omien mielty-
mysten ja hänen työvälineidensä mukaan: 

– Mieluiten soitan barokkimusiikkia, mutta kun 
Oulun tuomiokirkossa on kahdet urut, soitan sekä 
barokkia että romanttista musiikkia. 

– Altariurkuihin sopii parhaiten barokkimusiikki, 
kun taas pääurkuihin sopii mieluummin romantti-
nen musiikki, kertoo Péter Marosvári.

Konserttiin on vapaa pääsy.
15-vuotiaana konsertoinnin aloittanut Péter Ma-

rosvári on tehnyt 25 levytystä. Uusin cd-levy, joka ää-
nitettiin Savonlinnan tuomiokirkossa, ilmestyi tou-
kokuussa 2011.

Onko ripari jäänyt käymättä?
Onko näköpiirissä kesähäät tai kummius?
No problem! Ilmoittaudu aikuisrippikouluun.

Ripariohjelma:
Aloitus 16.11. klo 18 Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Muut tapaamiset keskiviikkoisin 23.11.–14.12. klo 18 
samassa paikassa. Konfirmaatio on torstaina 15.12. klo 18.

Oppituntien lisäksi on kaksi käyntiä messussa ja omatoimista 
opiskelua. Aikuisrippikoulu on maksuton.

Ilmoittaudu www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 15.10.–9.11 tai 
Heikki Karppiselle, p. 044 3161 580 ajalla 26.10.–9.11. 
Lisätietoa saa Heikiltä joko puhelimitse tai sähköpostilla: 
heikki.karppinen@evl.fi. 

TaivasKlubi -illat
pe 21.10.  esiintymässä Nolla

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.
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koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 19.10. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. Ylä-
kouluikäisille nuorille. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Ans-
si Putila, p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 20.10. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, 
p. 040 524 5944 tai merja.
oksman(a@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 15.10. klo 
18.30, Öbergin talo, Kirkko-
katu 5. Yleinen diakonius, 
Kimmo Heinilä.
3K ilta ma 17.10. klo 18.30 Ir-
ja Härkönen: Ristiinnaulittu 
vanha ihminen (Room.6:6).

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Seurakuntakerho ma 17.10. 
klo 13, Sara Wacklin -koti. 
Kokoonnumme kerran kuu-
kaudessa.
Tarinatupa ke 19.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 17.10. 

klo 12, Maikkulan kappelin 
ruokasali.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja keskiviikkoisin klo 
9–11 p. (08) 5314 616. Nume-
roon voit soittaa, kun olet yk-
sin tai kaipaat kuuntelija, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 13.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa kahvittelua, jutuste-
lua, yhteislauluja ja hartaus. 
Mukana diakoni Paula Kyllö-
nen ja kanttori Katri Sippola.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilanen p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Ehtoollisen vietto.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Eläkeläisten kerho ma 17.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 17.10. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
19.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Messuja ja 
raamattupiirejä

Messu 
sunnuntaina 16.10. klo 10 Oulun tuomiokirkossa 

Sairaalasielunhoidon 50-vuotis- ja sairaala-
lapsityön 10-vuotisjuhla. Messun toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarnaa sairaalasielunhoidon 
johtaja Sampo Muurinen, avustajina oululaiset
sairaalapapit, lastenohjaajat ja sairaaloiden 
henkilökuntaa. Katedraalikuoro, johtaja ja viulisti 
Lauri-Kalle Kallunki, kanttori ja sopraanosolisti 
Henna-Mari Sivula, urkuri Péter Marosvári. 
Kolehti vuoden 2011 Tasaus-kampanjalle. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja juhla Vanhassa pappilassa. 
Juhlassa Niilo Rauhala lausuu runojaan.Radiointi 
Radio Dei ja radio Pooki. Messun voi katsoa
myös osoitteessa ww.virtuaalikirkko.fi.

Jumalan edessä tosi 
sunnuntaina 16.10. klo 10 Karjasillan kirkossa
 
Jumalan edessä saamme olla sellaisina kuin 
olemme: tosia, kokonaisia, hyväksyttyjä. 
Kristus itse päästää meidät vapauteen ihmisten 
asettamista rajoituksista, mutta sitoo meidät 
totuuteen ja rakkauteen. Rakkaus näyttää suunnan 
kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. Messussa 
keskustelusaarna, jossa Satu Saarinen ja Päivi 
Minkkinen (psykoterapeutti, kliininen seksologi) 
keskustelevat päivän aiheesta Kolossalaiskirjeen 
pohjalta. Teeman taustalla on kansainvälinen 
seksuaaliterveyden päivä. Tervetuloa messuun ja 
kirkkokahvikeskusteluun.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
keskiviikkona 19.10. klo 17 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Kerho kokoontuu Ystävän kamarissa. 
Yhteyshenkilö Pasi Kurikka, p. 040 5747 139.

Naiset  
kirkolla 

to 13.10. klo 18 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa. 

Tuu juttelemaan 
ja kuulemaan 
naistenjuttuja 

kahvikupposen äärellä.

Kuoroihin kaivataan
 uusia laulajia!

Tuomiokirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 
17 Keskustan seurakuntatalossa. Kuoroa johtaa 
Henna-Mari Sivula p. 040 7450 160. Uusia laulajia 
kaivataan etenkin miesäänin. Tervetuloa mukaan!

Katedraalikuoro harjoittelee torstaisin klo 18.30 
Keskustan seurakuntatalossa. Kuoroa johtaa 
Lauri-Kalle Kallunki p. 040 8457 309. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. Tervetuloa 
mukaan!

Oulun 
NMKY:n 

kirkkoilta 
su 16.10. klo 17 Pyhän 

Tuomaan kirkossa. 

Esiintyvät Oulun 
NMKY:n musiikkiosas-
to, puhe Kimmo Kieksi. 

Kirkkokahvit.

Neljävuotiaiden juhlakirkko 
sunnuntaina 16.10. klo 15 
Pyhän Andreaan kirkossa 

Tervetuloa, erityisesti päivänsankarit, vanhemmat ja 
sisarukset, Karjasillan seurakunnan tänä vuonna neljä 
vuotta täyttävien lasten yhteiseen juhlakirkkoon. Per-
heiden oman juhlakirkon jälkeen on tarjolla täytekak-
kua ja jokaiselle sankarille lahja. Lisätietoja voi kysel-
lä lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, p. 040 5747 108.

Tervetuloa 
Tiernakouluun!

Oulun ev.-lut. seurakuntien Tiernakoulussa 
pääset laulamaan ja opettelemaan tiernaesi-
tystä hauskasti yhdessä toisten kanssa.

Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille eskari- ja 
kouluikäisille tytöille ja pojille, jotka ovat in-
nostuneita tutustumaan tiernapoikaperintee-
seen. Lue juttu lehden sivulta 10.

Valittavana kaksi ryhmää:
maanantaisin kello 17–18.30 Hintan 
seurakuntatalolla. Opetusta 17.10.–28.11.

keskiviikkoisin kello 17–18.30 Pyhän Tuomaan 
kirkolla. Opetusta 19.10.–30.11.

Lisätietoja: Tiernakoulun opettaja 
Merja Hongisto p. 040 506 2883

Seurakuntakerho to 20.10. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.10. 
klo 14, Hoikantien palveluti-
lat. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 13.10. ja to 
20.10. klo 10, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ohjelmassa 
yhteislaulua ja muuta musiik-
kiin liittyvää toimintaa.

Leirit ja retket
Nuorten leiri 22.–26.10. Juu-
man leirikeskus. Syyslomalla 
rennon asiallinen ohjelma, 
Juuman upea ruoka, siisti 
majoitus sekä mukava kulje-
tus ja vakuutukset odottavat 
40 € hintaan. Lisätietoja lei-
ristä antavat Jone jouni.hei-
kinheimo@evl.fi, p. 040 7379 
643 ja Mono maire.kuoppa-
la@evl.fi, p. 040 5747 124 se-
kä tuija.pelto-aho@evl.fi, p. 
044 3161 451.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Syksyinen retki Ranuan 
eläinpuistoon! to 27.10. Ret-
ki on suunnattu lapsiperheil-
le, joten lapset; ottakaahan 
mukaan huoltaja itsellenne! 
Retkelle lähdetään aamulla 
klo 8 ja palataan samana il-
tana takaisin. Hinta aikuisel-
ta 15 € ja lapsilta 10 €. Maksu 
sisältää matkan, tapaturma-
vakuutuksen seurakunnan jä-
senille sekä sisäänpääsymak-
sun eläintarhaan. Ruokailu 
ei sisälly hintaan. Ilmoittau-
tuminen: www.oulunseura-

kunnat.fi/ilmoittautuminen 
la 15.10. mennessä. Osallis-
tujille lähetämme retkikir-
jeen. Lisätietoja Tea Lakka-
la, p. 050 5207 757, tea.lak-
kala@evl.fi ja Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779, mari.tuokko-
la@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokka-
laisille 25.–27.11. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus sivulta 18.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 13.10. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Maailmassa, 
mutta ei maailmasta, kappa-
lainen Olavi Isokoski. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun.
Luento: Elämän onni, mieli 
ja tarkoitus ke 19.10. klo 14, 
Oulun Diakonissalaitos, Kirk-
kosali. Luennoitsijana Oulun 
Diakonissalaitoksen Säätiön 
diakoniajohtaja, pappi ja psy-
koterapeutti Hannu Rahikai-
nen. Luennolle vapaa pääsy.
Sinkkuilta pe 28.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalon alasali. 

Kansainvälisyys
Naisten Pankin askartelutal-
koot ma 17.10. klo 17.30, Van-
ha pappila. Talkoillaan hei-
jastinkukkia myyntiin. Omat 
sakset mukaan! 
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enot Oulussa 13.–20.10.2011M

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: Hanna Elina 
Lajunen, Elmo Aku Petteri 
Parkkisenniemi.
Karjasilta: Valle Alvari Aho-
nen, Netta Alexandra Ap-
pel, Armi Martta Anneli Ha-
sari, Sampo Kalevi Korpela, 
Niko Matias Lukka, Nuutti 
Viljami Luokkala, Aava Ee-
rika Matila, Teemu Otto Os-
kari Parkkila, Andreas Lari 
Augusti Rintamäki, Iida Lee-
na Sofia Romppanen, Mar-
lon Antonio Rönkkö, Joona-
tan Elias Tuomi.

Elämän polku
Tuira: Veera Agda Maria An-
tinmaa, Eino Jaakko Juha-
ni Heikkinen, Aapo Elmeri 
Järvenpää, Simeon Jonatan 
Kärkkäinen, Victoria Isabel-
la Mustonen, Miikka Matias 
Antero Nuojua, Miika Matias 
Nurkkala, Marie Linnea Po-
lojärvi, Noel Lauri Johannes 
Sulila, Saana Hilda Maria Tiri.
Oulujoki: Vilho Haapala, Ii-
da Anniina Hintikka, Minea 
Neelia Lehto, Aapo Lauri Ju-
hani Lesonen, Edvi Jalmari 
Nikula, Johanna Aino Hele-
na Peltola, Jesse Oliver Rau-
tio, Matias Oskari Räsänen.

Poikakerho 1.–3.-luokkalaisille 
tiistaina 18.10. klo 17 Tuiran kirkossa. 
Kerhossa leikitään, askarrellaan ja puuhaillaan 
kaikkea kivaa sekä hiljennytään yhdessä. Kerho 
on maksuton ja ilmoittautumiseksi riittää 
saapuminen kerhoaikaan paikalle.   
Lisätietoja p. 040 745 1469. 

Junaratakerho 3.–4.-luokkalaisille pojille 
torstaina 20.10. klo 17 Pateniemen kirkossa. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Pekalta   
p. 040 5747 068.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
25.–27.11. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leiri on Karjasillan ja Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan yhteinen lasten leiri. Siellä 
leikitään, askarrellaan, ulkoillaan ja 
hiljennytään hyvässä seurassa. Leirille otetaan 
20 lasta. Etusijalla ovat Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat. Leirin 
hinta on 30 euroa, joka sisältää täysihoidon, 
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo kautta. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi ja Mari Tuokkola, p. 050 5249 
779, mari.tuokkola@evl.fi.

Toimintaa 
varhaisnuorille

Vihityt:
Karjasilta: Eero Ilari Lepis-
tö ja Sallamaria Vaaramo, 
Jukka Kristian Törmänen ja 
Minnamari Annele Saine, 
Jukka Pekka Valli ja Tuovi 
Helena Väyrynen, Henri Ta-
pani Huotari ja Anni Evelii-
na Asikainen.
Tuira: Pauli Matias Komula ja 
Leila Inkeri Pohtila, Samuel 
Antero Sassi ja Else Maaria 
Piilonen.
Oulujoki: Vesa Jussi Varis ja 
Elina Maria Vuorinen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Aarre Aatos 
Anttonen 84.
Karjasilta: Hannele Kirs-
ti Lea Leinonen s. Lahden-
maa 55, Tauno Lämsä 94, Ei-
no Josef Remes 90, Timo Jo-
hannes Saukkonen 68, Kai-
su Tiikkainen s. Rajakoski 81.
Tuira: Reijo Kalervo Palosaa-
ri 60.
Oulujoki: Lyyli Maria Riipi-
nen s. Tervo 92, Impi Irene 
Villberg s. Tornio 85.
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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

19

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.10.2011S

Kuorokonsertti 
kirkossa 

su 16.10. klo 14. 
Oulaisten kirkko-

kuoro 
Jukka Ketolan 

johdolla.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Messu kirkossa su 16.10. klo 
10, toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Kirkkokahvit srk-
talolla, Banglamajassa. Pyhä-
koulu sakastissa saarnan ai-
kana.
Bangladeshilaista elämää 
kuvaava banglamaja seura-
kuntatalolla 13.–18.10. Kou-
lu, kerhot ja kaikki kuntalai-
set tervetuloa tutustumaan. 
Seurakuntailta to 13.10. klo 
18. Pastori Tapio Pokka Kyl-
väjästä kertoo lähetystyös-
tä Japanissa ja Banladeshis-
sa. Kahviraha lähetystyö-
hön. Friday club pe 14.10. klo 
17.30–19.30 0–4.-lk oppilail-
le. Toimintapisteitä, raamat-
tuopetus, nyyttärit, muusiik-
kia ja muuta actionia. Tuo 
nyyttäripöytään jotain syö-
tävää. Kirkkokahvit ja tutus-
tuminen banglamajaan su 
16.10. Kahviraha lähetystyö-
hön. Pikkukirkko banglama-
jassa ti 18.10. klo 10. 
Päiväkerhoryhmät normaa-
listi, paitsi ti 18.10., jolloin on 
pikkukirkko. 
Perhekerho to 20.10. klo 10 
srk-talolla, samalla viikolla 
myös pikkukirkko tiistaina.
Lapsiparkki 3–6-v. perjantai-
sin klo 9–12 kerhohuoneella. 
Maksuton, varaa paikka etu-
käteen joka kerralle (ma-to) 
Silja p. 043 2111 916. 
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran viikolla 45. 
Rippikoululaisten (v. 1997 
synt.) aloitusilta ma 17.10. 
klo 17 srk-talolla.  
Partio: Metsähanhilla ei ko-
kousta syyslomaviikolla. Seik-

kailijaleiri Ukuranperän ur-
heilutalolla 14.–16.10. Leiri-
kirje jaossa Kotikololla ja ne-
tissä. Talkoot Partiokämpällä 
ti 18.10. klo 17.30 partiolaisil-
le ja vanhemmille. Sään mu-
kainen vaatetus, työhanskat, 
otsalamppu, juotavaa ja syö-
tävää (makkaraa yms.) Mafe-
king 2. Johtajakoulutus 13-
v. / 2011 ja sitä vanhemmil-
le partiolaisille Kotikololla ke 
19.10. klo 18–20.
Pelastakaa lapset ry:n Ou-
lun aluetoimiston Tukiper-
he-infotilaisuus ti 18.10. klo 
18-20 srk-talolla. Kaikki asias-
ta kiinnostuneet tervetuloa!
Kokkikerho vuoroviikoin, ke 
19.10. klo 12.30 ryhmä B. 
Hartaushetki ke 19.10. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Kuoroharjoitukset ke 19.10. 
klo 18.30 srk-talolla. 
Diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi 2011 -keräys Romanian 
köyhien lasten avuksi. Mar-
jolta tarkempia ohjeita ja 
lahjalaatikoita p. 045 6381 
973. Lahjoitukset virastoon 
mielellään viikolla 42. Paket-
teja kootaan to 20.10. klo 18 
seurakuntaillassa. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.10. 
klo 19 nuortenilta E&K Kar-
jula, raamattuluokka 5–6 lk 
Jussila ja 7–8 lk Koivula. Su 
16.10. klo 12 pyhäkoulu I Mä-
ki, II T&H Vanhala ja III S&J 
Oksa sekä seurat Lumilyh-
dyssä klo 15.30. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti,to klo 17.30–19. 
Kuollut: Vilho Iisak Pentti-
lä 60.

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.

Sanajumalanpalvelus su 
16.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, saarnaa 
rovasti Jaakko Arppe, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Ou-
laisten kirkkokuoro avustaa 
Jukka Ketolan johdolla.
Kirkkokuoro to 13.10. klo 
18.30 srk-salissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.10. klo 17 Liisa ja Jaak-
ko Holmilla.
Raamattu- ja rukousilta ti 
18.10. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Päiväpiiri ke 19.10. klo 13 
Saarenkartanossa.

Muhoksen hau-
tausmaalla ha-
ravat heiluvat, 
vaikka sadepi-

sarat putoilevat mäntyjen 
oksilta sammalmättäisiin 
ja taivas on täysin harmaa. 
Seurakunnan jokasyksyi-
set talkoot tiistaina saivat 
jälleen vapaaehtoisia liik-
keelle. 

Tuula Lotvonen on 
aloittanut urakkansa 
omaistensa haudoilta. 

– Täällä on mummua ja 
pappaa, issää ja äitiä. Ehot-
tomasti on hirviän tärkiää, 
että tullee ommaiset hoiet-
tua ja huollettua. Eikä vaan 
tää seutu, vaan koko ympä-
ristö.

– Äitikin aina muistutti, 
että pitäkää hauat hyvässä 
kunnossa. Meille on tää pe-
rintö jätetty jo useammassa 
polvessa.

Samalla asialla ovat 
myös Sylvi Juntunen ja Ei-
no Siekkinen. Haravoin-
nin lomassa keskustellaan 
lastenlapsista, syksyn sääs-
tä ja haravan piikkeihin ta-
kertuvista lehdistä. 

Kaverikerho to 19.10. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa.
Kastettu: Saimi Mailis Holmi.

Metsäkirkko Koppakodalla.

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

Hautausmaalla ker-
tyy erilaista jätettä 
kynttilämuoveista 
kukkamultiin. Seu-

rakunnat ovat helpottaneet 
roskien kierrätystä järjes-
tämällä erikseen muovil-
le, metallille ja sekajätteelle 
tarkoitettuja roskapönttöjä.

Muhoksen hautausmaan 
kiinteistötyöntekijä Jari 
Kukkohovi toivoo seura-
kuntalaisilta huolellisuutta 
jätteiden lajittelussa. 

Tarkkaavaisuus ruoho-
kentillä näkyy myös talo-
udellisina säästöinä. Maa-

tuvan jätteen kompostoi-
minen tulee halvemmaksi 
kuin sekajätteen kuljetta-
minen Ruskon jätekeskuk-
seen Ouluun.

– Meilläkin nurmihauta-
usmaalla tulee paljon kom-
postoitavaa tavaraa, ja seu-
rakuntalaisten apu esimer-
kiksi haravoinnissa on ai-
van välttämätöntä. 

Maatuvan tavaran voi 
koota esimerkiksi roska-
pöntön viereen, josta se saa-
daan helposti talteen. Tämä 
on iso apu, josta suuresti 
kiitämme.

Täyttä tavaraa 
roskiksiin

Välillä ajatukset voivat 
kulkea myös omaan kuo-
lemaan. 

– Aina kun kuolema 
kohtaa, tullee ajatuksiin, 
että seuraileeko ne täällä 
meiän toimintaa tai näh-
häänkö vielä, Lotvonen 
pohtii.

– Vaan eipä siinä au-
ta pelätä, kun tänne pit-
tää lopulta kaikkien tulla, 
Juntunen lisää.

Syystalkoissa työssä nä-
kyy ikäihmisiä, mutta ke-

vättalkoissa lehtien kulje-
tuksessa on apuna seura-
kunnan nuorisotiimi. 

Työntekijöitä riittää tal-
koolaisten mukaan myös 
yhteistalkoiden ulkopuo-
lella. 

– Katotaanhan, niin 
kyllä tämä aika kunnos-
sa on illalla, Siekkinen en-
nustaa.

Talkootoimintaa he pi-
tävät myös hyvänä liikun-
tana. 

– Pienestä pittäen kun 

on haravoitu, niin ossaa 
ainakin, Juntunen ilakoi.

Muhoksen seurakun-
ta arvostaa vapaaehtoisten 
panosta. Hautausmaan 
kiinteistötyöntekijä Jari 
Kukkohovi kertoo, ettei 
seurakunnan työväki yk-
sin riittäisi huolehtimaan 
paikan siisteydestä.

– Kyllä tämä on meil-
le kokolailla korvaama-
ton apu.

TEKSTIT: KrISTA VÄISÄNEN

Tuula Lotvonen (vas.), Sylvi Juntunen ja Eino Siekkinen pitävät hautojen siistimistä kunnia-asiana.

Hautausmaata huolletaan 
yhteisvoimin Muhoksella 

Jari Kukkohovi (vas.)  ja Markku Plaketti muistuttavat jätteiden 
lajittelun tärkeydestä.
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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

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
13.10. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Syyskau-
den muut kokoontumiset to 
10.11. ja 8.12.  Vetäjänä yleen-
sä vanhempi kanttori Hannu 
Niemelä. EMP:n sisältö: alku-
hartaus, kahvit, seurustelun 
sakramentin harjoittamista 
(lähinnä em. kohdan aikana), 
yhteislauluja (virsiä, hengelli-
siä lauluja, kansanlauluja ym. 
lauluja), musiikin aarteisiin 
tutustumista mm. kuuntelun 
kautta. EMP ei ole kuoro.
Nuorten aikuisten iltakah-
vit pe 14.10. gospel-messun 
jälkeen n. klo 19 Puttaan Tu-
valla. Tervetuloa viet-
tämään iltahetkeä 
yhdessä ja ideoi-
maan nuorten 
aikuisten toi-
mintaa seura-
kunnassamme.
Nuorten ilta pe 
14.10. gospelmes-
sun jälkeen Wirk-
kulassa. 
Seurakuntakerho ma 17.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, vieraana Raija Päkki-
lä, ke 19.10. klo 13 Kellon srk-
kodissa sekä to 20.10. klo 13 
srk-keskuksessa.  
Lähetyspiiri ti 18.10. klo 13 
Puttaan Tuvalla.
urkuvartti ke 19.10. klo 12.15 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Vapaa pääsy. 
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le ke 19.10. klo 17 Martin-
niemen srk-kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen 

jälkeen on mahdollisuus pe-
lailla ja olla vapaasti yhdes-
sä. Rippikoulukorttiin voi ha-
kea merkinnän enintään 2 ri-
pari-illasta.
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 20.10. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla. 
Kehitysvammaisten Tuki 
ry:n syyskokous to 20.10. klo 
18 srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
1.–3.-luokkalaisten toimin-
tapäivät syyslomalla 24.–
26.10. kirkonkylällä Wirk-
kulassa sekä Kellon ja Mar-
tinniemen srk-kodeilla klo 
10–15. Osallistujia yhteen 

paikkaan otetaan 15, 
varalle 5. Päivissä 

hiljennytään, as-
karrellaan, lei-
kitään ja pela-
taan kerhonoh-
jaajien ja isos-
ten ohjaukses-

sa. Ilm. alkaa ma 
3.10. klo 9 ja päät-

tyy ke 12.10. www.
alakkonäämua.fi/varhaisnuo-
risotyö -sivuston kautta. Voit 
valita yhden tai kaikki päivät. 
Tarvikemaksu 5 € / päivä, sis. 
yhden lämpimän ruoan ja vä-
lipalan. Kotiin lähetetään kir-
je, osallistujakortti ja tilisiir-
tolomake tarvikemaksusta. 
Lisätietoja Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960 tai sähköpos-
ti etunimi.sukunimi@evl.fi.
Akkain saunailta keskiviik-
koisin 2.11., 30.11. ja 21.12. 
Vesi-Jatulissa. Tarkoitettu 
kaikille akkoille, jotka kai-

Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 19.10. klo 9–11.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten piiri to 13.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Yhteys – Että jaksaisin su 
16.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla. 
Perhekerhot ks. www.evl.fi/
srk/kempele/perhekerho.htm
Hartaus tk-sairaalassa ti 
18.10. klo 13. Mukana palve-
luryhmä ja lauluryhmä Vart-
tuneet.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 19.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. "Van-
huus on elämän kruunu" - 
ikääntyvän ihmisen hyvin-
voinnin rakennusaineet, An-
ni Näyhä. Seurakuntapiiri to 
20.10. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa, kotikirkkoni.
Kirkkokuoro ke 19.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 20.10. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Naisten piiri to 20.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
19.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuorot nor-
maalisti.

Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30–18 
Kirkonkylän koululla.
Aamukahvila kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12. Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 13.10. klo 19 
PKK:ssa. Raamattuluokat pe 
14.10 klo 18 4.–5.-lk: Ala-
kärppä, Sadepisara 1 6.–8.-
lk: Pyhtilä, Mesikämmenen-
tie 16. Myyjäiset ry:llä la 15.10  
alkaen ruokailulla klo 11 Yli-
kiimingin ry järjestää. Pyhä-
koulut: su 16.10 klo 12 Kok-
kokangas-Haapamaa: Paana-

nen, Teeripolku 6. Linnakan-
gas: Karvonen, Porttilyhdyn-
kuja 1. Keskusta-Ollila: pulk-
kinen, Cajanuksentie 12 Pai-
turi: Ahola, Lähetvainiontie 
11 Santamäki: Lampela, Ta-
rakkamäentie 6. Seurat su 
16.10. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.10. klo 19, 
Muinaisranta 7 c. Seurat su 
16.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Helmi Maria Heik-
kilä, Oliver Sakarias Paana-
nen, Vilma Sofia Katariina 
Puurunen, Elisa Eveliina Yli-
vaikko, Dominic Toivo Walter 
Hasiwar.
Vihitty: Jukka Johannes Sar-
pola ja Anne Johanna Määt-
tä.
Kuolleet: Anna Helvi Vähä-
kuopus s. Kosamo 95, Lea 
Sisko Hirvasniemi-Rekimies 
s. Hirvasniemi 48.

paavat tsemppiä liikkeelle-
lähtöön ja porinakavereita. 
Liput 1 €, joita saat Vesijatu-
lin aulasta Marjatalta tai He-
liltä klo 16.45. Menemme ui-
maan / vesikävelemään klo 
17–18, jonka jälkeen yhdes-
säoloa takkahuoneessa klo 
19.30 saakka. Kahvit tarjo-
taan, muuten nyyttäriperi-
aatteella ja makkaraakin voi 
paistaa. Poristaan vapaas-
ti. Rentoutus lopuksi. Järjes-
täjinä Yhdessä Yhdistys ry 
(mielenterveyskuntoutujien 
ja heidän omaisten yhdistys), 
yht.henk. Marjatta Kamula p. 
040 8184 838 ja Haukiputaan 
seurakunta diakoniatyö, yht.
henk. diakonissa Heli Puupe-
rä p. 040 5898 362.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. To 20.10. 
tarjolla kalakeittoa 4 € / an-
nos.
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. 
Seurakunnassamme etsi-
tään ihmisiä vapaaehtois-
toimintaan: Puttaan Tuvan 
toimintaan kahvion pitä-
jiä sekä ulkoiluystäviä tukea 
tarvitseville 1–2 kertaa kuu-
kaudessa. Lisätietoja Johan-
na Kerolalta, p. 045 1393 993.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-

Raamattupiiri 
keskiviikkoisin 

klo 18 ja rukouspiiri 
torstaisin klo 18 

Puttaan 
Tuvalla.

Haukiputaan seurakunnan 
uusi lauluryhmä miehille etsii laulajia!
Laulamme nuorekkaassa porukassa kansalauluja, 
isänmaallisia sekä hengellisiä lauluja. Harjoitukset 
pidetään Haukiputaan seurakunnan isossa salissa 
joka toinen maanantai klo 18.30–20.30. Seuraavat 

harjoitukset 17.10. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja antaa kuoronjohtaja Else Sassi

p. 050 5432 909, else.sassi@evl.fi.

Kotikirkkoviikkoa vietetään 17.–21.10. 

Päiväkerholaiset, esikoululaiset sekä 3. ja 6. luokkalaiset 
tutustuvat toiminnallisesti kirkkoihin ja hautausmaahan. 

Seurakuntalaisia kutsutaan Vanhojen virsien lauluiltaan 
vanhaan kirkkoon ti 18.10. klo 18.

Avoimet kierrokset kirkkoympäristössä järjestetään to 
20.10. klo 18 ja 18.30. Lähtö kierrokselle tapahtuu Vanhan 
kirkon luota. Kierros sopii myös lapsille.

Tommi Kaleniuksen 
konsertti 
perjantaina 14.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 € 
lyhentämättömänä 
Kirkon ulkomaanavun 
työlle.

luokka pe 14.10. klo 18.30 
ry:llä, seurakuntapäivän kes-
kustelu su 16.10. klo 12 sekä 
seurat klo 17 ry:llä, lauluseu-
rat ke 19.10. klo 18.30 Eeva-
Liisa ja Lassi Heikkilällä, Ka-
lastajantie 12. Kello: raamat-
tuluokka pe 14.10. klo 17.30 
ry:llä, nuortenilta la 15.10. 
klo 19 Jokikylän ry:llä, pyhä-
koulu su 16.10. klo 12 Jokelal-
la ja Ojalalla, seurakuntapäi-
vä su 16.10. klo 15 ry:llä, päi-
väkerho ma 17.10. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: opistoilta pe 
14.10. klo 18.30 ry:llä, nuorte-
nilta la 15.10. klo 19 ry:llä, py-
häkoulut su 16.10. klo 12 Ase-

ma e Esko Taavitsainen, Ase-
ma p Timo Littow, Keskiky-
lä Seppo Rehu, Vänttilänpe-
rä Saku Jokitalo, Taipaleen-
kylä Harri Heikkala, seurat su 
16.10. klo 16 ry:llä, päiväker-
hot ti 18.10. ja ke 19.10. klo 
17.30 ry:llä, rippikouluun me-
nevien kodinilta to 20.10. klo 
18.30 Putaan ry:llä. 
Kastettu: Alina Juliaana 
Vahtola, Emma Sofia Kata-
riina Kekolahti, Aava Alessia 
Romppainen, Iida Aulikki Ku-
runlahti. 
Kuolleet: Tauno Henrikki Si-
pola 88, Reijo Erik Ervasti 62.

Toivelaulukonsertti 
Tasauskeräyksen hyväksi 

keskiviikkona 19.10. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Laulut voivat olla hengellisten lisäksi sopivaa 
nykymusiikkia ja kansanlauluja. 

Laulun varaus maksaa 2 €.
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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 16.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, lasten laulu-
ryhmät Alakylä, Huttukylä 
ja kirkonkylä yhdessä, johtaa 
Ulla Metsänheimo.
uusien messulaulujen il-
ta su 16.10. klo 18 
Jäälin kappelis-
sa, Miia Sep-
pänen, Sep-
po Meriläi-
nen ja nuor-
ten musaryh-
mä.
Pyhäkoulu su 
16.10. klo 12 
kirkkopirtti.
Diakonia- ja ystävä-
piiri ma 17.10. klo 13–14.30. 
Kolamäen kerhohuoneel-
la, Kivitie 1. Katsellaan kuvia 
Tarton Peetrin ystävyysseura-
kunnasta. Tule mukaan, olet 
lämpimästi tervetullut!

Juttunurkka ma 17.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu ma 
17.10. klo 11–12 Jäälin kappe-
lilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 17.10. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin neu-

votteluhuone.
Diakonityön vapaa-

ehtoisten retki 
Kalimeenlammel-
le la 22.10. klo 
11–15. Ilm. 18.10 
mennessä Jaana 
p. 040 5793 248. 
Retki maksuton 

ja kimppakyyti. 
Omaishoitajien ja 

heidän läheisten kirk-
kopyhä su 23.10. klo 12–15 
Jäälin kappelilla. Aloitam-
me ruokailulla klo 12, jonka 
jälkeen osallistumme klo 13 
messuun. Messun jälkeen oh-
jelmallinen kahvihetki. Tilai-

suus on maksuton ja tarvit-
taessa järjestämme kuljetuk-
sen. Ilm. 13.10. mennessä Jaa-
na p. 040 5793 248. Kirkko-
pyhä on rantapohjan alueen 
seurakuntien yhteinen. Ter-
vetuloa!
Naisten saunailta to 27.10. 
klo 18–20 Suvelassa.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 18.10. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki torstaisin klo 
12–15 Jäälin kappelilla. Il-
moittautumiset parkkiin 
maanantaista keskiviikkoon 
klo 15 mennessä p. 0400 835 

Lähetysvintti ma 17.10. klo 
12–14. Yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Omaishoitajien ryhmä ko-
koontuu ma 17.10. klo 13 seu-
rakuntatalolla.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille ti 
18.10. klo 12 pappilan pihapii-
rin vintillä.
Seurakuntaretki ke 19.10. Tu-
poksen uuteen kalaravinto-
laan. Lähtö seurakuntatalolta 
klo 11.30, paluu n. 14.15. Kyy-
ti ilmainen, ruoan jokainen 
maksaa itse. Ilmoittautumi-
set Marikalle pe 14.10. men-
nessä p. 044 7521 226.
Seurakuntakerho osallis-
tuu kalaravintola-retkelle ke 
19.10.
Hartaus to 20.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
26.10. syysloman vuoksi.
Sururyhmä hiljattain lähei-
sensä menettäneille alkaa 
20.10. Ryhmä kokoontuu 5 
kertaa klo 18–19.30 diakonia-
toimiston kokoustilassa seu-
rakuntatalolla. Ilmoittautu-
miset to 6.10. mennessä p. 
044 7521 227 /diakoni Heini 
Karhumaa ja 044 7521 224 / 
kappalainen Aino Pieskä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. dia-
koni Heini Karhumaa p. 044 
7521 227.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 

19.10. klo 17–18 ja kirkkolaula-
jat klo 19.30–21.30 srk-talolla.
Rippikoulut: Su 16.10. klo 10 
rippikoulusunnuntai Limin-
gan kirkossa hiihtoloma-ja ke-
vätleiriryhmille sekä muualla 
rippikoulunsa käyville (suku-
nimen alkukirjain A-L). Ilmoit-
tautuminen ja tehtävän anta-
minen jumalanpalveluksesta 
klo 9.40. Oma kynä mukaan!
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 
11.10. klo 9.30–11 Koti-Pieti-
lässä. Rukoushelmiaskartelua. 
Tupoksessa ke 12.10. klo 9.30–
11 Vanamossa. Vanamosalissa
liikuntaa. Paloauto vierailee. 
Syyslomaviikolla ei ole perhe-
kerhoja.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
13.10. Tupoksen Vanamos-
sa ja 20.10. NuorisoNurkassa 
klo 18. Nuortenilloissa ohjel-
mallinen osuus kestää n. 1,5 h 

ja sen jälkeen tarjolla teetä ja 
sympatiaa. Nuorten lähetys-
vintti ke 19.10. klo 17 Lähe-
tysvintillä pappilan pihapiiris-
sä. K-16-ilta pe 21.10. klo 18–
22 NuorisoNurkassa. Vapaa-
muotoista yhdessäoloa, ilta-
palaa ja hartaus tosi-isoille se-
kä muille peruskoulun päät-
täneille.
Retki Oulugospeliin pe 4.11. 
Retken hinta 10 €, sis. mat-
kat ja lipun. Talvi-ja kevätlei-
rin rippikoululaisille sekä isos-
koulutuksessa oleville ilmai-
nen. Ilmoittautumiset 18.10. 
mennessä Kirsille.
Oletko kiinnostunut tule-
maan mukaan seurakunnan 
bänditoimintaan? Ota yhteys
Mariaan p. 044 7521 236.
Varhaisnuorisotyö: Vark-
ka-Vintti 12–14-vuotiaille ke 
19.10. klo 15.15–16.45 Lähe-

Kastetut: Aino Hil-
la Ilona Suanto, 
Jooa Elia Hannuk-
sela, Micke Veikko 
Fredrik Järvenpää.
Vihitty: Jari Jorma 
Kananen ja Melina 
Susanna Lehtinen.
Kuollut: Kalevi 
Heikki Mänty 60.

374/lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä (ki-
taransoiton alkeita) to 13.10. 
klo 16.30–18 Jäälin kappe-
lin nuortentila. Nuorten il-
ta ”Maailman kaikissa kylis-
sä” to 13.10. klo 18–22 Jäälin 
kappelin nuortentila. Seppo 
Meriläinen. Musaryhmä ke 
19.10. klo 18–20 Jäälin kap-
pelin nuortentila. Retkiryh-
mä to 20.10. klo 18–20 Jäälin 

kappelin nuortentila.
Siionin virsiseurat su 16.10. 
klo 15 Maija-Liisa ja Juhani 
Laurilalla, Laurinkoskentie 2.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
16.10. klo 17 rauhanyhdis-
tys, Raimo Ollila ja Antti Im-
piö. Kiimingin Rauhan Sa-
nan seurat su 16.10. klo 15 
Montin-Sali. Puhujana Vesa 
Pöyhtäri.

tysvintillä.
Partio: Pe 14.10. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
La 15.10. Sudenpentuosas-
ton retki Kierikkiin. Lisäohjei-
ta Akeloilta ja lpk:n kotisivuil-
ta. 14.–15.10. Karhunkaato 11 
maastoleikki seikkailijoille, 
tarpojille ja samoajille. Ret-
kikirje jaossa Kotikololla. 14.–
16.10. Seikkailijaleiri Ukuran-
perän urheilutalolla. Leirikirje 
jaossa Kotikololla ja netissä. Ti 
18.10. Talkoot Partiokämpällä 
partiolaisille ja vanhemmille 
alkaen klo 17.30. Ota mukaan 
sään mukainen vaatetus, työ-
hanskat, otsalamppu, juota-
vaa ja hieman syötävää (mak-
karaa yms.). Ke 19.10. Mafe-
king 2. johtajakoulu 13 v. / 
2011 ja sitä vanhemmille par-
tiolaisille Kotikololla klo 18–
20. Pe 21.10. Päivystys Partio-

KuA-päivä
Toivon torstai 

20.10. alkaen klo 9.30 Pudasjärvellä 

Koulutustapahtumassa annetaan tietoa Kirkon 
ulkomaanavun toiminnasta vapaaehtoisille ja 
luottamushenkilöille sekä kaikille diakoniasta 
ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille. Päivä 

on osallistujille ilmainen. Seurakunta järjestää 
kyydityksen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

p. 0400 775 164 (Erja Haho).

Eu-RuOAN 
JAKO

Liminkalaisille
taloudellisissa 
vaikeuksissa

oleville työttömille 
ja perheille

tiistaina
25.10. klo 15–18
(tai niin kauan 

kuin tavaraa riittää)

Hannu Krankan 
koulun sisäpihalla

(autoilla liikuntahallin 
takaa)

Linnukkatie 5
Limingan seurakunta 

ja SPR

toimistossa klo 15–17. Hallitus 
Partiotoimistossa klo 18–20. 
Limingan seurakunta / Partio-
työ / markku.korhonen@evl.fi 
p. 044 7521 223. Partiotoimis-
to Limingan pappilan pihassa 
olevassa entisessä navetassa, 
yläkerrassa.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (5.–6.) pe 14.10. klo 
18.30 kodeissa ja Nuortenilta
ry:llä. Kodinilta la 15.10. klo 18  
ry:llä. Pyhäkoulut su 16.10. klo 
11.30 ja klo 14  seurat Niitty-
pirtin palvelutalolla ja  Limin-
gan kirkossa sekä klo 17  seu-
rat ry:llä.
Kastettu: Victoria Ida Emilia 
Hanhineva, Irina Heinonen, Ii-
na Johanna Nikkanen.

Juttunurkka 
ma 17.10. klo 10–13 

Jäälin kappelilla. 
Kaikenikäisten 
kohtauspaikka.
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uuSI PERHEKERHO ALKAA!
Tervetuloa Repun muskari-perhekerhoon. 

Kerho kokoontuu maanantaisin klo 12.30–14.
Tule viettämään mukavaa iltapäivää musiikin, 

kahvittelun ja juttelun merkeissä.

Kerhossa ohjaajina Heidi Lampela ja
 Anne-Mari Koivu 

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.10.2011S
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
tunen.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
19.10. klo 12. Rukous-virsitee-
ma, Taru Pisto.
Lähetysrunojen ja -musiikin 
ilta kirkossa 19.10. klo 19. Mu-
kana musiikkikerholaiset, Uusi 
Ääni ja Oulun Seudun lausujia. 
Huom. Ei lähetysiltaa ke 19.10.
Seurakuntakerho to 20.10. klo 
11 Seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt, Sirpa Miet-
tunen.
Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruokai-
lu pe 14.10. klo 17 klo 18.30 
myyjäiset, nuortenilta, ”Tois-
tamme tarvitsemme”, Erkki 
Alasaarela. Raamattuluokka 
I. su 16.10. klo 12 ry:llä, raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli 
ja Keskikylä: ry:llä, Karhuoja: 

Omaishoitajien ryhmä to 
13.10. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa. 
Hartaus to 13.10. klo 14 Vi-
re kodissa. 
Lähetysilta to 13.10. klo 19 
seurakuntatalossa. Tansani-
an matkakokemuksia kuvin 
ja sanoin, Ulla-Maija Moila-
nen Utajärveltä. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 18.10. klo 12 rukoushuo-
neella, Leena Leskelä. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.10. klo 13.30 palveluasun-
noilla.  
Aikuisten raamattupiiri ti 
18.10. klo 16.30 srk-talon 
kappelihuoneessa, Simo Pek-
ka Pekkala.  
Keskipäivänkerho ke 
19.10. klo 11.30 srk-
talossa. Vieraana 
OSAO:n Mu-
hoksen yksi-
kön johtaja 
Vesa Pirilä, 
Jouni Heikki-
nen. Arvon-
ta!
Rukouspiiri ke 
19.10. klo 17.45 
srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Lee-
na Savolainen.
Hartaus to 20.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa.
Kuorot: Ke 19.10. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron 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 (paril-
liset viikot). Esikot 
-ryhmä ke 19.10. 
klo 10–11.30 
srk-talon ala-
kerrassa per-
heille, joille 
on syntynyt 
ensimmäinen 
lapsi. Aiheena 
nyyttärit. 
Nuoret: To 13.10. ja 
20.10. klo 11–12.15 koulupas-
toripäivystys yläkoululla ja 
lukiolla. Pe 14.10. klo 15–17 
päivystys nuorisotoimistol-
la. Klo 18–19.30 nuortenilta 

srk-talon alakerrassa. 
Su 16.10. klo 12–

13 raamattupiiri 
nuorille ja rip-
pikoululaisille 
srk-talon ala-
kerrassa. Ti 
18.10. klo 18–
19.30 isoskou-

lutus seurakun-
tatalossa.

Laitasaaren ruko-
ushuone: Aamurukous 

maanantaisin klo 6.30. Seu-
rakuntapiiri ti 18.10. klo 12, 
Leena Leskelä. Perhekerho to 
20.10. klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 13.10. klo 18.30 rippikou-
lun kodinilta Ylikiimingin 
ry:llä. Klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. La 15.10. klo 19 nuor-
tenilta ry:llä, raamattuluok-

ka 4–6-lk Jukka ja Pirjo Tol-
jamolla ja raamattuluokka-il-
takylä 7–8-lk Mehtälällä, Kar-
huntie 60. Su 16.10. klo 12 py-

häkoulut: Anttila Hop-
pa, Pälli Lyytikäi-

nen, Kirkonky-
lä P.&M. Tolja-
mo, Korivaara 
Hyväri, Suoky-
lä Saarela. Klo 
17 radioseu-
rat ry:llä (Ra-

dio Pooki). Ma 
17.10. klo 17.30 ja 

18.30 päiväkerhot 
ry:llä. To 20.10. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: Karhu-
maa, Isterintie 21 ja Löppö-
nen, Nuottatie 25. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 13.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta Ylikiimin-
gin ry:llä. Klo 19 sisarilta. Pe 
14.10. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. La 15.10. klo 19 raamat-
tuluokka 7–8-lk Mehtälällä, 
Karhuntie 60 ja nuortenil-
ta Muhoksen ry:llä. Su 16.10. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Männikkö, Ehtiäisentie 39, 
Laitasaari Ihme, Kärnänku-
ja 4, Huovila Pöykkö, Keto-
lanojantie 788. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 18.10. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. Ke 19.10. klo 
18 raamattuluokka ry:llä.
Kastettu: Aada Elmiina Ke-
ränen,  Jere Aari Tapio Ron-
kainen.
Vihitty: Miika Johannes Kesti 
ja Annika Eveliina Törmänen.
Kuollut: Yrjö Antero Hem-
minki Tervo 78.

Messu su 16.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sirpa Miettunen, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
Sanna Korhonen. (rippikoulu, 
muualle menevät). Kirkkokah-
vit kaikille.
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 15.10. klo 10–14 Tyr-
nävän seurakuntatalolla, Man-
kilantie 1.
Pyhäkoulut su 16.10 klo 12. 
Repussa ja Salonpäässä. 
Perhekerhot keskiviikkoisin 
Repussa ja Salonpään ry:llä klo 
9.30–11 sekä UUSI PERHEKER-
HO Repussa maanantaisin klo 
12.30–14.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin Vat-
tukujalla klo 9–10.30
Hartaus ke 19.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Sirpa Miet-

Varhaisnuorten syyslomaleiri 

"Umpimähkä Survival" 
7–13-vuotiaille

Pidetään erähenkisesti 25.–27.10. Oulunsalon 
seurakunnan leirikeskuksessa. Majoitus sisällä tai 

teltassa. Leirin hinta 23 €. 

Ilmoittautuminen Oulunsalon seurakunnan 
nettisivuille 18.10. mennessä. 

Lisätietoja leiristä Jussilta, p. 044 7453 852.  

KONSERTTI 
Yhden Joukon Yhtye  

la 15.10.  
Oulunsalotalolla 

 

klo 15 perheille ja  
koululaisille 

 

klo 17 iltakonsertti 
(pakollinen oman srk:n 

rippikoululaisille) 
 

Konsertit ovat  
ilmaisia! 

Muhoksen Torvipoikien juhla 
sunnuntaina 16.10. 

Jumalanpalvelus klo 10 kirkossa, jonka 
jälkeen ruokailu ja historiikin julkaisu 

seurakuntatalossa. Historiikin esittelee 
tohtori Seppo J. A. Karppinen.

Jussi Koskelo, seurat klo 16 
Heikki Nissinen, Jorma Vuor-
ma ry. Ma 17.10. klo 18 van-
hempien keskusteluilta ry, 
”Siionin työ kotien tukena” 
Jorma Vuorma. Lauluseuro-
ja kodeissa; Karhuoja: Aimo 
Haukipurolla, Kaverinkuja 8. 
Salonpään ry:   Opistoilta ja 
myyjäiset to 13.10. klo 18.30 ry. 
Seurat su 16.10. klo 16 ry.
Kastettu:  Elian Aaprami Kos-
kelo, Moona Helmi Emilia 
Miettinen.
Kuolleet: Eino Josef Remes 90, 
Maila Lyydi Huovinen  78, Ant-
ti Tapani Talja 50.

Lähetyspäivä 
rippikoululaisille ja 
isoskoulutettaville 

la 22.10. klo 12 
alkaen seura-
kuntatalossa.

Esikot -ryhmä 
ke 19.10. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa 
perheille, joille on 

syntynyt ensimmäinen 
lapsi. Aiheena 

nyyttärit. 
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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

KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 14.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Opistomyyjäiset pe 14.10. 
klo 19 ry:llä.
Nuortenilta la 15.10. klo 
19.30 ry:llä.
Rippikoulun aloituskirk-
ko su 16.10. klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo srk-kodissa. 
Seurat su 16.10. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Ystävänkammari ke 19.10. 
klo 10 pappilassa.
Ehtoollishartaus pe 21.10. 
klo 13 Pihlajistossa.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varhaisnuoret ti klo 15 ja per-
hekerho ke 9.11. klo 10 ker-
hokodissa. 
Kuollut: Väinö Iisakki Tiikka-
ja 88.

PiiPPOLa
Lähetyksen syysmyyjäisten 
tuotto oli 564.80 euroa. Kii-
tos leipureille, lahjoittajille, 
ostajille ja kaikille mukana 
olijoille.
Eu- ruokapakettien jako vä-
hävaraisille to 13.10. srk-ko-
dissa alkaen klo 13 niin kau-
an kuin tavaraa riittää tai 
klo 17.30 saakka. Omat kas-
sit mukaan. Lisätietoja dia-
konissa Mervi Karttunen p. 
020 7109 856. 
Ompeluseurat pe 14.10. klo 
19 Määtällä.
Seurakuntakerho ti 18.10. 
klo 12 Väinölässä.

Siioninvirsiseurat ti 18.10. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 

PuLKKiLa
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 16.10. klo 12 ry:llä.
Hartaushetki su 16.10. klo 14 
vuodeosastolla. 
Seurat su 16.10. klo 19 ry:llä, 
Olli-Pekka Telkki.
Lankapiiri ma 17.10. klo 17 
srk-talossa. 
Nuortenilta ke 19.10. klo 17–
19 srk-talossa. Rippikoululai-
set saavat merkinnän osal-
listumisesta nuorteniltaan. 
Isoiskoulutettavat mukaan!
Juonnettu virsilauluilta ke 
19.10. klo 19 kirkossa. 
Hartaus pe 21.10. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 
Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.  
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 

perhekerho ma 17.10. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Kastettu: Sulo Andreas Jaa-
konpoika Myllykoski.

PyHänTä
Ohjelmalliset kukkaromyy-
jäiset la 15.10. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntapäivät su 16.10. 
klo 15 ry:llä. Aiheena Maail-
ma muuttuu, mutta Jumalan 
sana pysyy, alustaja J. Niini-
koski.
Kirkonkylän diakoniailta ti 
18.10. klo 18 Irma ja Martti 
Leiviskällä, Lekapolku 8.
Seurakuntakerho ke 19.10. 
klo 10 Grillikodalla. 
Lauluseurat ke 19.10. klo 
18.30 K. Huhtalalla.  
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 11.10. klo 10 
srk-talon kerhotilassa. Puu-
hakerho to klo 11.15 ja klo 
12.15 sekä ti klo 12.15 kou-
lulla. 

Innokkaat nutunneulojat ko-
koontuvat taas tuttuun ta-
paan 13.10. klo 17–19 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuoneessa.
Viimeinen Vanhan testa-
mentin naisia koskeva raa-
mattuluento to 13.10. klo 18 
Temmeksen srk-talolla. Raili 
Kemppainen pureutuu kol-

Nyt sukkapuikot helisemään! 
Kutoisitko joululahjasukkia
Venäjän lapsille? 
Sukkaterän koko 15–20 cm. 
Tuo sukat viimeistään ke 9.11. 
diakonissoille tai seurakuntatoimistoihin.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 13 Rauhalassa.
Rippikoulun aloituskirk-
ko su 16.10. klo 13 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo srk-talossa. 
Seurat su 16.10. klo 13 ry:llä, 
Esko Ristinen.
Eläkeliitto ti 18.10. klo 11 srk-
talossa.
Veteraanikuoro ke 19.10. klo 
11 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 21.10. klo 
19 ry:llä.

men naisen, Ruutin, Rahabin 
ja Esterin elämänkohtaloihin.
Seurakuntakerho ti 18.10. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 20.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

Vuoden 2012 rippikoulu
Rippikoulu aloitetaan sanajumalanpalveluksella 
sunnuntaina 16.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 

Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvi ja rippikoulun 
infotilaisuus seurakuntatalolla. Rippikoululaiset palaut-
tavat ilmoittautumislomakkeet infotilaisuudessa. Nuo-
ret, jotka aikovat käydä rippikoulunsa muualla kuin ko-
tiseurakunnan rippikoulussa ilmoittautuvat myös sun-
nuntaina. Vaikka heidän pääasiallinen rippikoulun suo-
rittaminen tapahtuu muualla, seurakuntayhteysjakso 
suoritetaan kotiseurakunnassa. Myös nuorten vanhem-
mat toivotaan mukaan jumalanpalvelukseen ja kirkko-
kahville. Rippikouluun otetaan vuonna 1997 ja sitä en-
nen syntyneet.

Sururyhmä
läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tuntei-
ta, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema 
on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä torstaina alkaen 
27.10. Kellonaika pyritään sopimaan kaikille ryhmäläisil-
le sopivaksi.
Vetäjinä toimivat kirkkoherra Timo Liikanen ja diakoni 
Riitta Pesonen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  pe 14.10. mennessä Riital-
le p. 044 7372 630.

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

Messu 
sunnuntaina 
16.10. klo 12 

Temmeksen kirkossa.

Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti 

Korkiakoski. 
Korsukuoro. 

Sadonkorjuun 
kiitoskirkko. 

Ohrapuuro ja 
kirkkokahvi srk-talolla. 

Myytävänä ohraryynejä, 
tuotto diakonialle.

Järj. Tuottajat ja 
maatalousnaiset.

talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoro keski-
viikkoisin klo 18 
Tyrnävän srk-
talolla.
Lapsikuo-
ro torstaisin 
klo 16 Tem-
meksen srk-
talolla.
Varhaisnuor-
ten kerhot 
ala-asteikäisille: 
torstaisin klo 17–
19 Tyrnävän srk-talolla ja 
Murron kerhotilassa. Maa-
nantaisin klo 16–18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Nuortenilta ma 17.10. klo 
18 Murron kerhotilassa ja ti 
18.10. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Temmes: Siioninvirsiseurat to 
13.10. klo 18 Aino Junttilalla, 
Puolukkatie 5. Mukana Mat-

ti Nuorala. Ehtoollishar-
taus ti 18.10. klo 

10.30 Mäntyrin-
teellä.
Tyrnävän 
rauhanyh-
distys: Lau-
luseurat to 
13.10. klo 19 
Sari ja Juk-

ka Laurilalla, 
Horsmapolku 

2. Su 16.10. har-
taus klo 14.30 Villa-

Tyrnissä ja leiriseurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.10. klo 19 
Muinaisranta 7 c. Seurat su 
16.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Aarni Mikael Lau-
rila, Pieta Iida Maria Tiirola.
Kuollut: Aune Annikki Tauri-
ainen s. Lammela 90.

Seurakunta myöntää 
150 euron suuruisia 
opiskelija-avustuksia 
kristillisissä oppilaitoksis-
sa ja kirkon virkaan opis-
keleville tyrnäväläisille. 
Hakemukseen on liitet-
tävä opiskelutodistus. 
Hakemukset käsitellään 
kirkkoneuvoston 
kokouksessa 2.11.2011. 
Kirkkoneuvostolle osoi-
tetut hakemukset tulee 
lähettää 31.10. mennes-
sä osoitteeseen Tyrnävän 
seurakunta, Mankilantie 
1, 91800 Tyrnävä. 
Kuoreen merkintä 
"opiskelija-avustus".

Hautausmaan 
siivoustalkoot 19.10. 

alkaen klo 10 Tyrnävän 
hautausmaalla ja

20.10. alkaen klo 10 
Temmeksen hautaus-
maalla. Talkoolaisille 

ruokatarjoilu.
Tervetuloa!

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 
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: Paulus Topias Myl-
lynen. 
Kuollut: Erkki Naamanka 84.

Juonnetut virsilauluillat 
vuoronperään joka kappelin kirkossa

Ke 19.10. klo 19  Pulkkilan kirkko, 
  Arja Leinonen ja Unto Määttä
Ti 8.11. klo 19  Pyhännän kirkko, 
  Veijo Kinnunen ja Unto Määttä
Pe 9.12. klo 19  Rantsilan kirkko, 
  Arja Leinonen ja Veijo Kinnunen

Lauletaan virsiä sekä kerrotaan virsien tausta 
ja sisällöstä.
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– Otamme vetäjiksi kristitty-
jä harrastajia, ammattiin opiske-
levia tai ammattilaisia, Levy lis-
taa. Myös puolet Elliotsin tanssi-
tuntien ohjaajista opiskelee tans-
sinopettajiksi. 

Musiikkiteatteria
kouluihin
Ensi vuonna Elliots saavuttaa 
kymmenen vuoden virstanpyl-
vään. Juhlavuonna on tarkoitus 
tehdä jälleen musiikkiteatteriesi-
tys.

– Esitys kulkee työnimellä Oot-
han ystäväin, ja se kertoo koulu-
kiusaamisesta, Anna Levy kertoo.

Puheenjohtajansa mukaan en-
simmäisen vuosikymmenen ajan 
Elliots on luonut suhteita alu-
een seurakuntiin. Luontevaa olisi 
laajentaa yhteistyötä esimerkiksi 
koulujen kanssa. 

– Yksi uuden Oulun paino-
pistealueistakin on vahva pai-
kallinen kulttuuritoiminta, Levy 
muistuttaa. 

ELSI SALOVAArA

Oulun kristillisen kulttuuriarkin 
ja Tanssistudio Elliotsin avajaisia 
vietettiin lauantaina 8. lokakuuta.
Musiikki: Laula ihmisille (solistina 
Timo Kurkela)
Avauspuheenvuoro Anna Levy
Avajaispuhe Suvi Linden
Tanssi: Ystävykset (koreografi Hanna 
Launonen, solistit Saara 
Siekkinen & Linnea Jokelainen)
Tanssi: You Made (koreografi Hilla 
Väisänen, tanssijat Pilvi Similä, 
Tarja Peedo & Maria Kiema)
Kristillisen koulun rehtorin Petri 
Ojalan puhe
Tilojen siunaaminen Risto Wotschke
Musiikki: You healted me (säv., sanat 
& sov Timo Kurkela)

K I N O K u L M A

Sylvain Chometin (s. 
1963) animaatio Il-
lusionisti pohjautuu 
ranskalaisen koomi-

kon Jacques Tatin (1907–
1982) käsikirjoituksen. Se 
on kirjoitettu 1950-luvulla, 
ennen ohjaajan maailman-
menestystä Enoni on toista 
maata (1958). Alkuteksteis-

Surullisen lumoava illusionisti
sä tapahtuma-ajaksi on merkit-
ty vuosi 1958.

Tati kirjoitti Illusionistin näy-
telmäelokuvaksi kuten kaikki 
työnsä. Pääosaan hän yritti saa-
da koomikkona juuri mainet-
ta saaneen Pierre Etaixin. Se ei 
onnistunut eikä Tati palannut 
projektiin.

Chometin elokuvan päähen-
kilö on taikuri Taticheff, joka on 
Tatin komedioitten herra Hulot.  
Hän esiintyy jäniksensä kanssa 
tyhjille saleille, joita ovat valloit-
tamassa rockbändit.  Taticheff 
matkustaa Edinburgiin, mutta 
siellä tilanne on sama. Paikalle 
sattuva juoppo skotti kutsuu tai-

kurin kotikylänsä pubiin, joka 
sijaitsee maailman äärissä.  Sin-
ne ovat majoittuneet akrobaatti-
veljekset, vatsasta puhuja ja pel-
le, kaikki samassa tilassa kuin 
Tatischeff.

Pubissa aika on pysähtynyt ja 
illusionisti löytää hetkeksi ylei-
sönsä. Lähtiessä autoon piilou-
tuu Alice-niminen tyttö, joka 
uskoo taikuuteen. Tatin tiede-
tään kirjoittaneen Alicen omak-
si tyttärekseen. 

Illusionisti on hyvin surulli-
nen ja kaunis elokuva. Tatin elo-
kuvat tunteville se tarjoaa sykäh-
dyttäviä muistoja. Eniten Cho-
met on lainannut elokuvaa Eno-

Illusionisti (Ĺ Illusionniste, Ranska 2010). Ohjaus ja käsikirjoitus Sylvain Chomet, 
äänet Eilidh Rankin, Jean-Claude Donda. 

ni on toista maata, jonka esityk-
seen Taticheff vahingossa piipah-
taa.  

Elokuvan alakulo ei hellitä 
hetkeäkään. Sitä loiventaa Alicen 
ja nuoren miehen suhde, kaunis 

musiikki ja jumalainen ani-
maatio. On kuin Tatin henki 
olisi kuiskinut Sylvain Cho-
metin korvaan. 

PENTTI KEJONEN 

Kulttuuriarkki tanssittiin vesille

Oulun kristillisen koulun 
pihamaalla Välivainiol-
la oli vilskettä viime lau-
antaina. Kyse ei ollut op-

pilaiden poikkeuksellisesta kou-
lupäivästä, vaan kristillisen kult-
tuuriarkin vesillelaskusta – aina-
kin kuvainnollisesti. 

Vesi ei roiskunut, vaan ava-
jaisia juhlittiin puheiden, musii-
kin ja tanssiesitysten siivittämä-
nä. Innokkaimmat pääsivät myös 
kokeilemaan eri tanssityylejä. 

Mikä Oulun kristillinen kult-
tuuriarkki oikein on? 

– Vielä toistaiseksi se on yh-
tä kuin Tanssistudio Elliots, ker-
too kristillisen esittävän taiteen 
yhdistyksen Elliots ry:n puheen-
johtaja Anna Levy. 

Tanssistudio puolestaan on 
vuonna 2002 perustetun Elliot-
sin uusi pääpaikka, ja se sijaitsee 
saman katon alla kristillisen kou-
lun kanssa. Entinen puutyöluok-
ka on muutettu tanssistudioksi, 
jossa on isot ikkunat ja yhden sei-
nän verran peilejä.  

Avoin kaikille
taiteenlajeille
Kuten kuuluisampaan arkkikai-
maansa, myös kulttuuriarkkiin 
on tarkoitus saada mukaan mah-
dollisimman monen taiteenlajin 
edustajia. 

– Vaikka kulttuuriarkki on 
Elliotsin ylläpitämä, haluamme 
tarjota kohtaamispaikan kaikil-
le kristityille taiteen harrastajille, 
Levy painottaa. 

Kulttuuriarkkiin toivotaan 
mukaan paitsi eri taiteenhaaroja, 
myös kaikkia kristillisiä tahoja. 

– Olisi hienoa, jos tulevaisuu-
dessa kristillisen taiteen teki-
jät voisivat työstää produktioi-
ta enemmän yhdessä, Levy visioi. 

Arkki tarjoaisi siis paitsi yh-
teistyökumppaneita, madaltaisi 
myös raja-aitoja ja tarjoaisi voi-
mavaroja omaan tekemiseen. 

Elliots laajensi    
muskaritoimintaan
Kulttuuriarkki saattaa olla ainoa 

laatuaan, ainakaan Levy ei ole 
kuullut vastaavasta. 

Vaikka osa Elliotsin aktiivien 
energiasta menee nyt uuden arkin 
vesille laittoon, toiminnan ydin 
on yhä tanssissa.

Levy kertoo, että Elliots järjes-
tää 15 erilaista tanssituntia viikos-

sa, joten ”illat ovat täynnä tanssia”. 
Tänä syksynä toimintaa on laajen-
nettu myös 1–3-vuotiaiden mus-
kareihin. Jatkossa on tarkoitus lau-
lattaa myös muita ikäryhmiä.

Vetäjiä muskareihin on rekry-
toitu musiikkikasvatuksen opis-
kelijoiden joukosta. 

Avajaisissa oli tarjolla myös Hyvän mielen tanssitunteja. Elliotsin ohjaajat Anne Tuhkala ja Emilia Kurkela ohjaavat hip hoppia.

Kulttuuriarkin logon on suunnitellut Emma Hulaud, Elliotsin tunnuksen tekstin graafinen toteutus on Janne Väisäsen käsialaa. 
Elliots on hepreaa ja tarkoittaa Jumalan lahjaa. Jos tekstiä katsoo tarkkaan, siinä voi nähdä tanssijoita eri asennoissa.
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