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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Näkymätöntä 
tulisi pohtia

Alakouluikäisten kerhoissa opitaan 
sosiaalisia taitoja ja tutustutaan toisiin

Kerhot 
ovat 

voimissaan

Oulun seitsemässä seura-
kunnassa on kaikkiaan 
yli sata alakouluikäisille 
tytöille ja pojille tarkoi-

tettua kerhoa.
Innokkain kävijäryhmä ovat 

2–4-luokkalaiset, sanoo Kiimin-
gissä nuorisotyönohjaajana toi-
miva Aulikki Rinta-Säntti.

Haastavinta puolestaan on 
tavoittaa murrosikää lähestyvät 
pojat. 

– Kuudesluokkalaiset pojat ei-
vät oikein enää käy kerhossa, tie-
tää Karjasillan vs. nuorisotyön-
ohjaaja Esa Arbelius.

Aika ajoi
poikakerhojen ohi
Yksinomaan pojille tarkoitettuja 
kerhoja ei juuri enää ole.

Rinta-Säntti kertoo, että Kii-
mingissä poikakerho perustet-

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Ensi sunnuntai on mikkelinpäivä. Tämä ylienke-

li Mikaelin nimikkopäivä tuli kirkolliseen juhla-

kalenteriin 400-luvulla. 

Sittemmin päivän sisältö laajentui enkelien yhtei-

seksi juhlapäiväksi.

Luterilainen uskonpuhdistus hylkäsi epäraama-

tullisena katolisessa kirkossa yleiseksi tulleen enke-

lien palvonnan, mutta piti muutoin tärkeänä ope-

tusta enkeleistä ja heidän tehtävistään. 

Valistusajan rationalismi ja uskonnollinen libe-

ralismi ovat kuitenkin rapauttaneet uskoa enkelei-

hin. Meilläkin mikkelinpäivästä on puhuttu pitkään 

lasten ja enkelien päivänä. Se on vahvistanut mieli-

kuvaa, että enkelit kuuluvat vain lasten maailmaan 

eivätkä aikuisen uskoon. 

Vuoden 2000 kirkkokäsikirja palautti enkelit mik-

kelinpäivän aiheen keskukseen. Siihen sisältyy sel-

keä viesti. Enkelit kuuluvat myös aikuisen uskoon.

Eikö siis mikkelinpäivänä olisi tehtävä tilaa enke-

leille? Eikä vain mikkelinpäivänä, vaan muutoinkin 

seurakuntatyössä. 

Sitä varten papit ja muutkin kirkon työnteki-

jät voisivat perehtyä entistä paremmin siihen, min-

kä merkityksen annamme enkeleille kristillisessä 

uskossamme. 

Ehkä tämä kysymys kiinnostaa aivan tavallisia 

seurakuntalaisiakin. 

Vai onko näkökulma liian vaikea, epäajanmu-

kainen? Leimautuuko huuhaan poltinmerkillä, jos 

alkaa puhua tämän päivän 

ihmisten kanssa enkeleistä 

aikuisen uskossa?

Raamattu avaa ikkunan 

näkyvästä maailmastam-

me myös Jumalan näkymättömään todellisuuteen. 

Tämäkin todellisuus on kirkon uskon ja elämän yti-

messä – ja siihen enkelit kuuluvat. 

Näkymätöntä todellisuutta tulisi pohtia ja yrittää 

sanoittaa. Mikäli sen esillä pitämisestä luovutaan, 

kirkko on vaarassa kuihtua pelkäksi sosiaaliseksi jär-

jestelmäksi.
HANNU OJALEHTO

tiin, kun sellaista toivottiin. Tuli-
joita ei kuitenkaan riittänyt. 

– Kerhossa on kuulemma pal-
jon hauskempaa, kun mukana on 
tyttöjäkin, hymyilee Rinta-Säntti. 

– Poikien kokkikerhoja on saa-
tu käyntiin, mutta eivät ne mi-
tenkään jättisuosittuja ole olleet. 
Pienosimallikerho on kerhoista 
ainoa, joka täyttyy yksinomaan 
pojista.

Seurakuntien kerhot kilpai-
levat osallistujista muun tarjol-
la olevan harrastustoiminnan 
kanssa.

Mitään imago-ongelmaa Rin-
ta-Säntti ei kuitenkaan seurakun-
nan kerhoilla tunnista. 

– Ainakaan meillä Kiimingis-
sä seurakunnan toimintaan osal-
listumisella ei ole negatiivista kai-
kua. Täällä ei häpeillä seurakun-
nan kerhoon menoa. 

– Kerhoperinne on hyvin vah-
va ja sitoutuvia kerhonohjaajia on 
helppo saada. Kerholaisista kas-
vaa kerhonohjaajia ja isosia.

Kerhosta tai leiriltä voi
löytyä kaivattu kaveri
Seurakunnan kerhoihin liittyy 
myös ennakkoluuloja. Ei niin-
kään lapsilla, vaan aikuisilla:

 – Vanhempi, joka ei itse ole ol-
lut seurakunnan toiminnassa, ei 
todennäköisesti laita lastaan seu-
rakunnan kerhoon, Arbelius ar-
velee.

Aikuiset saattavat esimerkiksi 
luulla, että kerhokerran sisältö on 
hengellisempää kuin se onkaan. 

– Toki seurakunnan kerhossa 
on minimissään lyhyt hartaus-
hetki. Mutta lisäksi tehdään pal-
jon muutakin: pelataan, koka-
taan, leikitään, askarrellaan. Pää-

Enkelit kuuluvat 
myös aikuisen 
uskoon.
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Kaikille kuuluvan 
ihmisarvon 
tunnustaminen ja 
ihmisoikeuksien 
toteutuminen eivät 
tänäkään päivänä 
ole selviö. 

Kristillisyys on inhimillisyyttä
Kolumni

Hans Falladan kirja Yk-
sin Berliinissä ilmestyi 
Saksassa toisen maail-
mansodan päättymi-

sen jälkeen vuonna 1947. Teos 
perustuu tositapahtumiin ja sa-
laisen poliisin Gestapon kuulus-
teluasiakirjoihin. Tarina kertoo 
ainoan poikansa sodassa menet-
täneestä Quangelin pariskun-
nasta, joka vaimensi pelkoaan 
ja alkoi uskaliaasti jättää natsi-
valtaa arvostelevia postikortteja 
porraskäytäviin ja julkisille pai-
koille ympäri Berliiniä. 

Kiinni jäätyään heille ei käy-
nyt hyvin, mihin he olivat val-

mistautuneetkin. Yllätys Qange-
leille oli korttien vähäinen vai-
kutus: pelokkaat löytäjät olivat 
vieneet ne suoraan poliisille.

Fallada kuvaa ansiokkaasti 
ihmisiä, jotka tulkitsivat teräväs-
ti ajan merkkejä. Raaistuva pu-
hetapa, ei-toivotuiksi määritelty-
jen ihmisten kunnian loukkaa-
minen, yhä avoimemmaksi käy-
vä uhkaava käytös ja lopulta ar-
kipäiväistyvä väkivalta pohjusti-
vat ilmapiiriä, jossa ihmisarvo ja 
henki riistettiin miljoonilta ih-
misiltä.

Vain harvat uskalsivat auttaa 
syrjittyjä ja lyötyjä.

Väkivallan käyttövoimana 
olivat yksinkertaiset raakalai-
set. Järjestelmä nujersi ja tuhosi 
kenet tahansa kritiikkiä esittä-
neen ihmisen, jopa väkivaltako-

neiston sisältä. Lohtua vankiloi-
hin ja kidutusselleihin toivat pa-
pit rukouksilla ja keskusteluilla – 
sekä oman henkensä uhalla van-
geilta toisille salakuljettamillaan 
viesteillä.

Kaikille kuuluvan ihmisar-
von tunnustaminen ja ihmisoi-
keuksien toteutuminen eivät tä-
näkään päivänä ole selviö. Kris-
tityn tehtävä on valvoa, että yh-
teiskuntaa ei päästetä raaistu-
maan.

Ainakin kaksi johtopäätöstä 
Falladan kirjasta on vedettävis-
sä. Rohkea tekee vaikka pelkää. 
Ja raukat potkivat aina alaspäin.

paino on mielekkäässä tekemises-
sä, korostaa Arbelius.

Rinta-Säntti kertoo vanhem-
malta saamastaan palautteesta: 
”Miksi hyvä kokkikerho pilataan 
hartaudella?” 

– Kerhossa saatetaan puhua 
Jumalasta, kyllä. Kädet nyt aina-

kin pistetään ristiin. Arkikristil-
lisyydeksi sitä kai voisi kuvailla. 

Arbelius muistuttaa, että ker-
hoissa opetellaan myös kaikille 
tärkeitä sosiaalisia taitoja.

Seurakunnan toiminnasta saat-
taa löytyä myös kaivattu kaveri.

– Kerhossa tai leirillä lapsi saa 
kontakteja muihin ja sosiaalisen 
viitekehyksen – paikan, jossa voi 
kokea olevansa ihan ok.

Kerho saattaa olla lapselle 
myös muulla tavalla merkityk-
sellinen. 

 – Kokkikerhoa voi ajatella 
myös diakonisesta näkökulmas-
ta. Jos kotona on ruoka tiukassa, 

Oulun seurakunnissa on kaikkiaan yli sata alakouluikäisille tytöille ja pojille tarkoitettua kerhoa. Tuomiokirkkoseurakunnan alakoululaisten Tupa kokoontuu kahdesti viikossa Keskustan seurakuntatalossa. 

Kerho voi olla 
lapselle paikka, 
jossa saa kokea 
olevansa ihan ok.

Esa Arbelius

S a nna K r o o k

Olin 1970-luvulla arka ja koulukiusattu yläkoululainen Ka-
jaanissa.  Perheemme oli muuttanut maalta kaupunkiin ja 
oudompi murre puheessani oli riittävä syy ”tuuppia” mi-
nua syrjemmälle muista.

Yllättäen yksi koulutovereistani kysyi minua mukaansa seurakun-
nan tyttökerhoon. 

Lähdin iloisena, kun kutsuttiin.
Millaiseksi nuoruuteni olisi muodostunut ilman tyttökerhon 

tuomaa turvaa: uusia kavereita ja hurjasti mielekästä tekemistä? 
Kuka sen tietäisi, mutta jos joku empii, lähtisikö mukaan seura-

kunnan kerhoon, riennän sanomaan: mene vain. 
Minun kokemukseni on, että siitä seuraa pelkkää hyvää aikui-

suuteen saakka.
RIITTA HIRVONEN

Kymmenen pistettä tyttökerholle
kerhossa leivottu pala mustikka-
piirakkaa tai pitsaa voi olla sillä 
hetkellä lapselle maailman isoin 
juttu, Arbelius on huomannut.

Lapsille suunnattu seurakun-
tien toiminta on maksutonta tai 
ainakin kohtuuhintaista. 

Monia vanhempia ilahdutta-
nee myös tieto, että seurakun-
nan kerhoissa puhelimet jätetään 
yleensä puhelinparkkiin. 

– Kun on kaikenlaista muka-
vaa tekemistä, lapsi ei ehdi parissa 
tunnissa puhelinta kaivata, Rin-
ta-Säntti tietää.

MINNA KOLISTAJA

TUULA OKKONEN
Kirjoittaja on Oulun yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsen ja Karjasillan 
seurakuntaneuvoston jäsen
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Muut mediat

REIPPAITA LAPSIA eivät usein 
ammattilaisetkaan tunnista, sillä he 
päästävät aikuisen helpolla olemalla 
oma-aloitteisia ja aktiivisia. Hinta vain 
on kova: vain itsenäinen ja pärjäävä 
puoli heistä tulee muiden silmissä 
tunnistetuksi. He eivät saa riittävästi 
hyvää ja hellää, apua ja turvaa, koska 
toimivat hyvin omillaankin. . (- - - ) 
Läheisten olisi ymmärrettävä pintaa 
syvemmälle: kukaan ei ole niin 
reipas, ettei kaipaisi myötätuntoa, 
myönteistä palautetta ja rajallisuuden 
mahdollisuuksia. 

Psykoterapeutti, kouluttaja ja tietokirjailija 
Maaret Kallio 17.9. blogissaan hs.fi 

Itsestäänselvää puolisoa  ei ole
Mikä on toimivan pari-

suhteen salaisuus? Tä-
hän vastaavat pastorit, 
perheneuvoja Leena 

Harjunpää ja työnohjaaja Martti 
T. Nykänen Piippolan seurakun-
takodin parisuhdeillassa.

Tilaisuus on 6. lokakuuta kel-
lo 18.

Onko joskus liian aikaista tai 
aivan liian myöhäistä lähteä ha-
kemaan apua, jotta oma pari-
suhde voisi paremmin? 

– Koskaan ei ole liian aikais-
ta eikä koskaan ole liian myö-
häistä hakea apua. Yksi kynnyk-
sen ylittäminen tapahtuu silloin, 
kun pitää toista itsestään selvyy-
tenä omassa elämässään. Tämä 
tarkoittaa sitä, että omasta mie-
lestään tuntee toisen niin läpiko-
taisin hyvin, ettei suhteen hyväksi 

tarvitse enää tehdä mitään. 
Korkea aika avun hakemiseen 

on myös silloin, kun suhteessa on 
paha olla ja kommunikointi tak-

Kirkon töissä on imua 
 Kirkko työnantajana synnyttää   usein pitkän keskustelun

Olenko riittävän hengelli-
nen kirkon töihin? Tätä 
pohti aikoinaan Muhok-
sen seurakunnan kappa-

lainen Tarja Pyy. 
Pyy uskoo, että saman kysy-

myksen on tehnyt itselleen moni 
muukin seurakunnan työntekijä.

Hän itse rohkaistui papiksi 
seurakuntaharjoittelujen myötä.  

– Kun lähdin opiskelemaan 
teologiseen tiedekuntaan, en ollut 
lainkaan varma, että minusta tu-
lee pappi seurakuntaan. Harkit-
sin muun muassa työn tekemistä 
järjestöjen palveluksessa, vuonna 
2008 teologian maisteriksi val-
mistunut Muhoksen pappi ker-
too.

– En usko, että kovinkaan mo-
nelle teologian opiskelijalle työ-
paikka kirkon palveluksessa on 
itsestään selvyys. Jopa valmistu-
minen saattaa viivästyä siksi, että 
paini oman uskon riittävyydestä 
seurakuntatyöhön on niin pitkä.

Pappi pyörittelee
papereita muiden tavoin
Työ seurakunnassa on ollut mo-
nella tapaa juuri sellaista kuin 
Tarja Pyy on odottanutkin. Jos 
nuorempana paimenen ammat-
tiin ajatteli sisältyvän paljolti 
pelkästään kohtaamisia ihmisten 
parissa, arki on selventänyt työn 
toista puolta.

Hengellinen tehtävä ei varjele 
byrokratialta.

– Tilastoja, budjetin laadintaa, 
varausohjelmien hallintaa, koko-
uksissa istumista, Pyy selventää 
työnsä sisältöä.

Kirkko on ollut median ham-
paissa viime vuosina useaan ot-
teeseen. Työnantajan riepottele-

Toisaalta kerron myös 
sen, että hyvin mennyt 
harjoittelujakso 
seurakunnassa on 
tuonut osalle suntio-
opiskelijoistamme 
työpaikan jo 
opiskeluaikana.

Jani Isokääntä

Suntion tutkinnossa ammattitaito osoitetaan aina käytännön työssä näyttötutkintona seurakunnissa. 
Rauhan Tervehdys kertoi vuosi sitten Siikalatvan suntioiden, Mauno Kallion ja Heikki Rosenbergin työstä. 

E l s i  S a l ovaa ra

minen julkisuudessa on saanut 
Pyy joskus pohtimaan, kannat-
taako kertoa ammattiaan tunte-
mattomille, jos se ei tule esille jos-
takin syystä. 

 – Paljastus käynnistää herkäs-
ti pitkän keskustelun, jossa jou-
tuu perustelemaan ammattiaan ja 
puolustamaan kirkkoa. Kunnasta 
työnantajana syntyy todennäköi-
sesti vähemmän keskustelua.

  
Ammatinvaihtajia
koulutuksissa runsaasti
Kirkon työt, kuten nuoriso- ja 
diakoniatyöntekijän ja lastenoh-
jaajan ammatit kiinnostavat työ-
uriaan suunnittelevia. 

Kirkon koulutuskeskuksen 
asiantuntija Marja Pesonen täs-
mentää, että kirkon tehtäviin kel-
poistavat tutkinnot vetävät puo-
leensa hyviä opiskelijoita.

– Keskeytyksiä on vähän ja 
opiskelijat valmistuvat suositel-
lussa ajassa.

Inarissa tänä syksynä ensim-
mäistä kertaa järjestetty sairaan-
hoitaja-diakonissa -tutkinto in-
nosti siinä määrin, että osa jäi il-
man opiskelupaikkaa.

Kirkon tehtäviin pätevöittävät 

Armollisuus ja nöyryys kuuluvat parisuhteeseen, sanovat pariskunta Leena Harjunpää 
ja Martti T. Nykänen.
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Ihmisiä

Äitien ja isien tukena erossa

– Lastenhoitotarpeesta Neuvokahvilan ajaksi kannattaa ilmoittaa 
edellisenä päivänä. Netistä löytyy lisätietoa, Teemu Kemilä vinkkaa.

Ero on aina erilainen, kun siihen liittyy lapsia. Vaikka 
parisuhde päättyy, vanhemmuus ei pääty ikinä. 

Näin toteaa kokemuksen äänellä Teemu Kemilä, 
49-vuotias paljasjalkainen oululaismies. Paitsi että 

Kemilän siviilisäätynä lukee eronnut, hän on myös kahden 
lapsen isä ja vertaistukija Oulun ensi- ja turvakodin Neu-
vokahvilassa. 

– Vertaistukijoina on lisäkseni kaksi muuta vapaaehtois-
ta. Yleensä olemme kaikki paikalla, Kemilä kertoo. 

Neuvokahvilaan voi tulla missä tahansa eroprosessin vai-
heessa. Yhteistä osallistujille on se, että eroon liittyy lapsia 
ja eron jälkeinen vanhemmuus mietityttää. Ihmiset koke-
vat tuolloin myös usein yksinäisyyttä. 

Hyvän mielen talossa Puusepänkadulla pidettävään Neu-
vokahvilaan voi tulla myös lasten kanssa, sillä lastenhoito 
on järjestetty saman katon alle. 

– Juttelemassa voi käydä useammankin kerran. Vertais-
tuen lisäksi kerromme väylistä, joista saa tarvittaessa apua. 

Vapaaehtoiseksi vertaistukijaksi Teemu Kemilä uskal-
tautui, koska hän oli työstänyt omaa eroaan Oulun ensi- ja 
turvakodin ja perheneuvolan yhteisessä ryhmässä, jossa oli 
miehiä ja naisia. Keskustelut auttoivat ymmärtämään myös 
eron toista osapuolta. 

Neuvokahvilassa kävijöiden tarinat ovat koskettavia.   
Periaatteena on, että niissä puhutut asiat eivät leviä ovien 
ulkopuolelle. 

– What happens in Vegas, stays in Vegas. Mikä tapahtuu 
Vegasissa, jää Vegasiin, Kemilä siteeraa hymyten elokuvis-
ta tuttua sananpartta.

ELSI SALOVAARA
          Seuraava Neuvokahvila on 2.10. kello 17.30 alkaen. 

Elsi Salo
vaara

Itsestäänselvää puolisoa  ei ole
kuaa. Silloin tarvitaan ulkopuo-
lista tukea viestinnän uudelleen 
käynnistämisessä.

Apua on hyvä lähteä hake-
maan, kun toinen puolisoista ko-
kee sen olevan tarpeellista. 

Onko teille kertynyt vuosien 
saatossa hyviä kysymyksiä, joi-
ta ihminen voi kysyä itseltään, 
kun oma olo suhteessa ei tunnu 
hyvältä?

– Mitä minä haluan tältä suh-
teelta? Mitä tämä suhde minul-
le antaa? Mitä olen valmis anta-
maan tälle suhteelle? Mistä olen 
valmis luopumaan? Mitä olen 
valmis tekemään? Mikä erityises-
ti aiheuttaa minulle pahan olon?

Onko olemassa vältä näitä 
-sanoja tai viljele näitä -avauk-
sia, joita voitte vinkata ihmisille 
parisuhteen hoitamiseen?

Kirkon töissä on imua 
 Kirkko työnantajana synnyttää   usein pitkän keskustelun

tutkinnot houkuttavat nuorten 
opiskelijoiden lisäksi yhä enem-
män aikuisia ammatinvaihtajia.  

Yksi murhe kuitenkin on. 
Vuosi sitten kanttorikoulutuksen 
hakijamäärässä oli selkeä notkah-
dus. 

Opiskelijarekrytointia kehite-
tään tämän vuoksi jo ensi kevään 
yhteishakua varten, Kirkkohalli-
tuksesta kerrotaan.

”Kirkko ei rekrytoi
entiseen tapaan”
Raudaskylän kristillisessä opis-
tossa Ylivieskassa käynnistyy lo-
kakuussa suntion ammattitutkin-

to. Opiskelijoita on tulossa kym-
menkunta. Muutama enemmän-
kin koulunpenkille olisi mahtu-
nut. 

Vuosi sitten opiskelupaikois-
ta kisasi reilu kolmisenkymmen-
tä hakijaa.

Alkusyksyn aikana lehtori Ja-
ni Isokääntä on joutunut selvit-
tämään kyselijöille todenperäisen 
kuvan kirkon rekrytoinnista: ta-
louden supistuessa mahdollisuu-
det työllistää muun muassa sun-
tioita on heikentynyt. 

Oletettavissa on, että henki-
löstömäärän lasku jatkuu tulevi-
na vuosina kirkossa.

– Toisaalta kerron myös sen, 
että hyvin mennyt harjoittelu-
jakso seurakunnassa on tuonut 
osalle suntio-opiskelijoistamme 
työpaikan jo opiskeluaikana, Iso-
kääntä sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Oulun seurakunnat ovat mukana 
7–8. lokakuuta järjestettävillä 
Eteenpäin-messuilla. Tapahtumassa 
kohtaavat toisensa muun muassa 
opiskelijat, yritykset ja työnhakijat.

Kun Elisa Heino parin vuoden kuluttua val-
mistuu Oulun Diakonia-ammattikorkea-
koulusta, hänellä on sekä sosionomin tut-
kinto että pätevyys kirkon diakoniatyö-

hön.
Opintojen alussa Heino ei ajatellut hakeutu-

vansa kirkon työhön, mutta harjoittelu Kempe-
leen seurakunnassa on muuttanut ajatuksia.

– Ennakkoon en tiennyt mitä odottaa ja vä-
hän oudoksuttikin. Ollaankohan siellä ihan va-
kavia koko ajan? En tuntenut ketään, joka olisi 
kirkon töissä.

Heino tarttui harjoitteluun avoimin mielin, 
ja nyt seurakuntatyö on hänelle varteenotettava 
vaihtoehto tulevaisuudessa.

– Työ osoittautui paremmaksi kuin odotin. 
Saan tehdä työtä omalla persoonallani, omana it-
senäni.

Heino on aiemmin suunnitellut hakeutuvan-
sa töihin lasten pariin, mutta harjoittelun aikana 
myös nuorten, aikuisten ja vanhusten asiat ovat 
alkaneet kiinnostaa. 

Harjoittelussa Heino on ollut mukana eri-
ikäisten ryhmissä ja diakoniatyöntekijöiden kans-
sa muun muassa kotikäynneillä.

– Työssä toteutuu tärkein asia, jonka vuoksi 
valitsin tämän koulutusalan: saan auttaa lähim-
mäistä.

ULLA KESKI-FILPPULA

Mitä tiedät kirkon ammateista?Gallup
Mikä on mielikuvasi kirkon työntekijöistä ja ammateista? 
Mitä kirkon ammattikuntia arvostat? Kiinnostaisiko työ 
kirkon leivissä? RT kysyi tätä maanantaina Oulussa.

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Ensimmäisenä tulevat kirkon 
ammateista mieleen papit ja sun-
tiot. Ja hallintoihmiset; anoppi 
on ollut talouspäällikkönä erääs-
sä seurakunnassa.

Varmasti kirkon ammattiin 
hakeutuva on jollakin tapaa hen-
gellisesti ajatteleva. No, en tiedä 
onko se välttämättömyys silloin 
kun työ on hallinnollista.

Fredriika Jakola, Oulu

Tunnen pastoreita. Ja hautaus-
urakoitsijat on tuttu ammatti-
kunta. Tiedän kyllä, että kirkko 
on monipuolinen työllistäjä.

En haluaisi olla pappi, papil-
la on liian sosiaalinen työ. Mut-
ta sen sijaan maisemanhoitotyöt 
voisivat kiinnostaa – kirkolla on 
metsiä ja risukoita, joissa olisi 
töitä.

Henri Aaltonen, Siikajoki

Minulle on selvää, mitä tekevät 
vaikkapa papit, diakonissat tai 
kanttorit. Arvostan pappeja ja dia-
koniatyöntekijöitä, he koettavat 
auttaa ihmisiä. Varmaan kirkon 
työntekijöillä jokin usko on, eivät 
he muuten niihin töihin lähtisi.

Urkuja olisi muuten hieno 
päästä soittamaan, koska olen 
musiikkimiehiä itsekin.

Kalle Kuusisalo, Oulu

– Kaiken pohjana on vuoro-
vaikutus tavallisen arjen keskellä. 
Sano kiitos ja anteeksi. Anna pa-
lautetta ja kehuja, mutta ilmaise 
myös, mistä et pidä tai mitä halu-
aisit lisätä suhteeseen. 

Politiikan nykykieltä laina-
ten: mitkä ovat parisuhteen kär-
kihankkeet?

– Ajan varaaminen parisuhteel-
le, koko perheelle ja itselle. Tärke-
ää on myös puhumisen, kuuntele-
misen ja kuulemisen opettelu, an-
teeksipyytämisen ja antamisen se-
kä uskomisen taito ja lahja. 

RIITTA HIRVONEN

Leena Harjunpää ja Martti 
T. Nykänen vastasivat Rauhan 
Tervehdyksen kysymyksiin yhdessä.

A
rvo Y

rjö
lä

Kirkon työ ylitti odotukset

Ollaanko seurakunnissa liian vakavia? Tätä 
pohti Elisa Heino ennen työharjoittelun alkua.



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 30  |  30.9.–7.10.2015

ka tänäkin päivänä tavoittaisi yh-
tä laajasti alle kouluikäisiä lapsia 
ja olisi sisällöllisesti laadukasta ja 
ilmaista.

Päiväkerhot ovat usein mak-
suttomia tai niistä peritään pie-
ni korvaus.   

Pelttari ja Halme uskovat mo-
lemmat päiväkerhojen tulevai-
suuteen.  

– Jos hallitus kaventaa oikeut-
ta päivähoitoon, se kasvattaa per-
heiden tarvetta kolmannen sek-
torin virikkeelliseen kasvatustoi-
mintaan, Halme näkee. 

Varhaiskasvatus luo 
seurakuntien tulevaisuutta
Eila Pelttari tietää, että päiväker-
hoissa tehtävä työ on järjestet-
ty eri tavoin ympäri maata. Hän 
kiittelee Kempeleen seurakunnan 
toimintaa, jossa on ryhmäkokoja 
päätettäessä otettu huomioon ti-
lat ja niiden turvallisuus. 

Työhön on mitoitettu myös 
suunnitteluaikaa. 

R
au

h
an Terveh

d
yksen arkisto

Yhteiskunnan ilmapuntarit
 Seurakuntien päiväkerhojen suosio kasvaa lama-aikoina

Yksi ihminen voi vaikuttaa 
paljon. Kun ensimmäi-
nen päiväkerho perus-
tettiin Suomeen vuonna 

1945, oli aloitteen kerhosta teh-
nyt virikkeellistä arkitoimintaa 
alle kouluikäisille kaivannut äiti. 

Turusta alkanut päiväkerho-
toiminta levisi hitaasti, koska vie-
lä 1950-luvulla valtaosa suoma-
laisista asui maaseudulla ja lap-
set hoidettiin pääasiassa omissa 
pirteissä.

1960- ja 1970-luvuilla suuret 
ikäluokat muuttivat maalta kau-
punkeihin, ja äidit alkoivat käydä 
yhä enemmän töissä. Syntyi tar-
ve seurakuntien päiväkerhoille ja 
kunnallisille päiväkodeille. 

– Yhteiskunnallinen kehitys 
on ollut vaikuttava tekijä päivä-
kerhotoiminnan suosiossa, vah-
vistaa Seurakuntien Lasten Kes-
kuksen pääsihteeri Lasse Halme. 

Monissa Rauhan Tervehdyksen 
levikkialueen seurakunnissa päi-
väkerhotoiminta alkoi juuri noi-

tä. Silloin ei juuri kuunneltu las-
ten toiveita vaan mentiin suunni-
telman mukaan. 

Pelttari tietää kokemuksesta, 
että erityisesti työttömyyden li-
sääntyminen näkyy seurakun-
tien varhaiskasvatuksen kävijä-
määrissä koko maassa.  

– Moni lapsi otetaan tuolloin 
pois päivähoidosta ja seurakun-
nissa päiväkerhoryhmät täyttyvät. 

Neljäsosa ikäluokasta 
käy kerhoissa
Lasse Halme kertoo samasta asi-
asta lukuja.

– Kävijämäärissä huippuvuo-
si oli 1993, jolloin päiväkerhois-
sa kävi 110 000 lasta. Nyt luku on  
42 000, hän toteaa.

Huono ei ole nykyinenkään 
määrä, sillä se on liki neljännes 
3–5-vuotiaiden ikäluokasta. 

Suomalainen päiväkerhotoi-
minta on kansainvälinen me-
nestystarina. Muissa luterilaisis-
sa kirkoissa ei ole toimintaa, jo-

On hyvä ettei tarvitse 
mennä tukka 
putkella ryhmästä 
toiseen.

Eila Pelttari
lastenohjaaja 

Kempeleen seurakunta

– On hyvä, ettei tarvitse men-
nä tukka putkella ryhmästä toi-
seen.

Lasse Halmeen mielestä seu-
rakuntien johdossa pitäisi näh-
dä varhaiskasvatuksen vaikut-
tavuus. Tukemalla kotien kasva-
tustyötä kirkko palvelee parhai-
ten perheitä. 

– Perhekerhot tavoittavat vuo-
sittain yli miljoona kävijää, hän 
muistuttaa. 

Halmeen mukaan yhä useam-
pi miettii myös jäsenyyttään kir-
kossa sen kautta, mitä palvelu-
ja hän saa maksamalla kirkollis-
veron. 

– Seurakuntien tulevaisuus 
turvataan panostamalla lapsiin 
ja perheisiin.

ELSI SALOVAARA

Merkkivuotta juhlistetaan seura-
kunnissa syksystä kevääseen 
monin eri tavoin. Rauhan Terveh-
dys seuraa juhlavuoden viettoa.   

Merkkivuoden tunnuslause Pieni on suurin kertoo siitä, että päiväkerhoissa toimitaan 
lasten ehdoilla. Sunnuntaisin pidetyt pyhäkoulut ovat kuuluneet seurakuntien 
toimintaan satoja vuosia, mutta päiväkerho oli ensimmäinen arkisin kokoontuva 
kirkon varhaiskasvatuksen muoto Suomessa. Päiväkerhotoiminta levisi koko maahan 
1960- ja 1970-luvuilla. Suurimmillaan kävijämäärä oli lamavuonna 1993, jolloin 110 
000 lasta osallistui toimintaan. Nykyisin lapsia käy päiväkerhoissa 42 000.

na maaltamuuton vuosikymme-
ninä. 

Päiväkerhot ovat 
yhä lapsikeskeisempiä
Eila Pelttari on työskennellyt las-
tenohjaajana Kempeleen seura-
kunnassa vuodesta 1979 saakka. 
Pelttari toimii tällä hetkellä myös 
Kirkon lastenohjaajat ry:ssä halli-
tuksen varapuheenjohtajana. 

Hänen mukaansa päiväkerhot 
ovat muuttuneet hyvällä tavalla 
lapsikeskeisimmiksi. 

– Kun aloitin, ryhmät olivat 
isoja ja toiminta ohjaajakeskeis-

O
u

lu
n ev.lu

t seu
raku

n
n

at

1988 Kaijonharjun päiväkerho kävi Postissa.

Tästä kuvastä ei ole muuta tietoa kuin vuosiluku – 1977.

Tunnistatko? 
Kerro meille, jos 

tunnistat keitä kuvissa 
on. Palkitsemme 

tietäjät ja kerromme 
kuvista lisää 14.10. 

ilmestyvässä 
lehdessä.Kellon päiväkerhossa askarreltiin 1981.
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Oulun seurakunnista löy-
tyy lenkkiseuraa syksyn 
pimeneviin iltoihin. 
Lenkkiryhmät sopivat 

hyvin niin aloitteleville lenkkei-
lijöille kuin aktiiviliikkujillekin.

Kiimingin seurakunnassa ko-
koontuu Naisten lenkkiryhmä 
maanantaisin kello 19 Kiimingin 
kirkolla. 

– Lenkkiryhmä on vapaa-
muotoinen, eikä vaadi jatkuvaa 
sitoutumista. Mukaan voi tulla 
vaikka koiran tai lastenvaunujen 
kanssa, sanoo Kiimingin seura-
kunnan kappalainen Miia Sep-
pänen. 

Kolmena maanantai-iltana 
syksyn aikana naiset reippaile-
vat Suvelan leirikeskuksen mai-
semissa. Lenkin jälkeen on tar-
jolla pieni iltapala ja saunahetki. 

Oulun keskustassa kokoonnu-
taan torstaisin kello 18 lenkkeile-
mään. Lähtöpaikka on Keskustan 
seurakuntatalon monitoimisali 

Lenkiltä mielen 
ja kehon virkistystä • testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 

• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Myydään hautakiviä
Laatukivet kohtuuhintaan 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

99 € 

148 € 
1195 € 960 €  2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Terveys ja Hyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN III HANSA APTEEKKI
Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi tarjoamme myös 

Terveys- ja hyvinvointipalveluita

Palveluihimme kuuluvat muun muassa kasvo-, jalka- ja 
käsihoidot. Kosmetologimme opastavat myös ihonhoito- ja 
kosmetiikkatuotteiden valinnassa. Ihoanalyysit veloituksetta. 
Tervetuloa!

IHO- JA KAUNEUSHOITOLA

Ajanvaraus ja palvelunkuvaukset
www.oulunhansaapteekki.fi

OULUN III  HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
p. 08 311 2019

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
Uusi koko perheen 

vitamiinisarja 
Angry Birds Epic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

  

 
Sarjaan kuuluu: 
D3-vitamiini, 

Puolustus sekä 
monivitamiini 

Kysy meiltä lisää! 
 

15,24€ -
16,78€ 

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ
Terveys ja Hyvinvointi ilmestyy 

seuraavan kerran 28.10.
Varaukset ja aineistot 

20.10. mennessä.

Hautauspalveluja

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

(Isokatu 17, 1. kerros). 
Ulkoilun jälkeen on iltapala-

tarjoilu ja hengenravintona lyhyt 
iltahartaus.

w
w

w
.sxc.h

u
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Lähetysseura sai lisää 
kuukausilahjoittajia

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe), Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa perheneuvo-
ja Vuokko Laurila kertoo mi-
tä on luvassa Oulujoen seura-
kunnan parisuhdeillassa, joka 
on suunnattu pitkään parisuh-
teessa olleille.  Uusinta ke 7.10. 
klo 15.15.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 4.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Heikki Karppi-
nen Karjasillan seurakunnas-
ta. Hän kertoo enkeleistä, Ju-
malan sanansaattajista.
Klo 10 messu Oulun tuomio-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 4.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Heikki Karppi-
nen Karjasillan seurakunnas-
ta. Hän kertoo enkeleistä, Ju-
malan sanansaattajista.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 perhemessu Karjasillan 
kirkosta. Virret: 499, 747, 494. 
Lisäksi käytössä on Lasten vir-
sikirja.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

kirkosta. Virret: 194:1-4, 
323:5, 457:1-2 ja 6-7,  343, 498, 
747, 275 ja 29:2-3  

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.
Su 4.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  Ks. virret yllä.   
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 4.10. klo 10 jumalanpalve-
lus Viinikan kirkosta Tampe-
reelta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Suomalaiset haluavat tukea 
kehitystyötä ulkomailla. 
Suomen Lähetysseura on 
saanut kesän jälkeen run-

saasti uusia kuukausilahjoittajia, 
ja osa vanhoista tukijoista on jopa 
korottanut lahjoitussummaansa. 

Lähetysseuran kuukausilah-
joittajien määrä on kasvanut yli 
20 prosenttia kesäkuun jälkeen. 

– Olemme iloisia, että täs-
sä haastavassa tilanteessa Lähe-
tysseura on koettu luotettavaksi 
avun perille viejäksi. 

– Erittäin positiivista on ol-
lut se, että myös uudet ja aiem-
min meidän työtämme vähem-
män tunteneet ovat halukkaita 

jestöjä. Se työskentelee 30 maassa 
lähes sadan paikallisen kirkon ja 
järjestön kanssa. 

Lähetysseuran tämän vuo-
den noin 30 miljoonan euron 
vuosibudjetista noin 8 miljoo-
naa on valtion kehitysyhteistyö-
tukea. Hallituksen ensi vuodeksi 
ilmoittamat leikkaukset merkit-
sevät järjestölle yli 3,3 miljoonan 
euron vähennystä. 

– Kumppanimme kehitys-
maissa luottavat meihin. Juuri 
siksi yksityinen ja sitoutunut tu-
ki on työllemme entistäkin tär-
keämpää, Henriika Lindroos sa-
noo. 

Kuukausilahjoittajien 
määrä on kasvanut 
yli 20 prosenttia 
kesäkuun jälkeen.

Uusia kuukausilahjoittajia on kesän jälkeen saatu muun muassa Tansanian vammaistyölle. 

Muut seurakunnat

Lau
ra M

eriläin
en

-A
m

au
m

o

sitoutumaan pitkäaikaisiksi tu-
kijoiksemme, Lähetysseuran ke-
räys- ja kampanjapäällikkö Hen-
riika Lindroos kertoo.

Suomen Lähetysseura on 
evankelisluterilaisen kirkon lä-
hetysjärjestö ja Suomen suurim-
pia kehitysyhteistyötä tekeviä jär-

Ke 30.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

Su 4.10. klo 11.00 EHTOOLLLIS- 
JUMALANPALVELUS

Ke 7.10. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 2.10. klo 17 Junnut-ilta. La 3.10. klo 18 Nuor-
ten VALO-ilta. Su 4.10. klo 11 Ehtoollisjumalan-
palvelus, Heikki Kurki, Pasi Markkanen, Jari Levy. 
Seimi ja lastenkokoukset. Su 4.10. klo 17 Interna-
tional Service, in English and Russian. Ke 7.10.  
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raimo Karhu, 

Pasi Markkanen. To 8.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 3.10. klo 11 Leipää ja evankeliumia, T-C. Ma 5.10. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 6.10. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 8.10. klo 17.30  
Perhekerho, Majakka  TERVETULOA! www.uskotv.fi 

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Pakkahuoneenkatu 17
Viikko-ohjelma:
Ke klo 17.30 Veljesliitto, miestenryhmä
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri, 
klo 18 joulupatainfo kaikille patavahdeiksi haluaville
Su klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, nyyttäriateria
Ma klo13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Ke 30.9. klo 18 Varkki-ilta. To 1.10. klo 19 Rukousilta, Linnar Edesi,  
musiikki: Jukka Väliheikki. Pe 2.10. klo 19 EI Helmi -nuorteniltaa. Su 4.10. 
klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Pekka Ainesmaa, Risto 
Wotschke, musiikki: Tuomas Keskitalo. Tervetuloa!

Yhdistykset

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

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 8.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahka-
maalla, Itä-Vilppu 6, Raahe
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: ke 7.10. klo 18.00 Pitkäsillä, Menninkäi-
sentie 6 C 28, Oulu 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 1.10. klo 19:00 Nuortenilta.
Su 4.10. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
9.-10.10. Tulossa Evankelioimiskurssi,
Pyhän Luukkaan kappelissa, Ulpu ja Raimo Lappi.

Kohtaamispaikka rukoushuoneella koko perheelle , Koulukatu 41.
Torstaisin klo 18. 8.10., 22.10., 5.11. ja 19.11.
Tervetuloa!

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

SYYSSEURAT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 3. – 4.10.2015
La 3.10. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta “Usko kolmiyhteiseen 
 Jumalaan”
Su 4.10. klo 10 messu Oulun tuomiokirkossa
 klo 13 120-vuotisjuhla, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Raamattupiiri ma 5.10. klo 14.  
Käsittelemme: 1. Kor.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Palveluja tarjotaan

Kiinnostaako raamatun kirjoitusten tutkiminen?
Haluatko itse varmistua, miten ilmoitukset on alun perin 
kirjoitettu?

Konkordanttisella käännösmenetelmällä pääset porautumaan 
UT:n alkutekstiin englannin tai saksan perustaidoilla – ja ilman 
teologista koulutusta!
Oletko kiinnostunut – haluatko tutustua? Soittele 040 586 5614
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Ps. 103: 19-22

Herralla on istuimensa taivaissa,
ja hänen valtansa alla on kaikki maa.
  Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te 
voimalliset sankarit,
  jotka hänen sanansa kuulette ja hänen 
käskynsä täytätte.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki 
hänen palvelijansa,
jotka hänen tahtonsa täytätte.
  Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa 
kaikkialla hänen valtakunnassaan.
  Ylistä Herraa, minun sieluni!

Matt. 18: 1-6 (7-9) 10

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 
kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten 
valtakunnassa?”
    Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti 
hänet heidän keskelleen ja sanoi:
    ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän 
lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten 
valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni 
ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, 
se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku 
johdattaa lankeemukseen yhdenkin 
näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, 
hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa 
pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.
    (Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! 
Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi 
sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! Jos 
kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se 
poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että 
käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle 
elämään, kuin että sinut molemmat kädet 
ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. 
Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti 
ja heitä menemään. Onhan parempi, että 
silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin 
että sinut molemmat silmät tallella heitetään 
helvetin tuleen.)
    Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä 
vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän 
enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella 
minun taivaallisen Isäni kasvoja.”

”Tunnemmeko 
taivaassa toisemme?”
Kuusivuotias leikki linnalla, jonka oli aikoinaan rakentanut hänen kuollut enonsa. Lei-
kin lomasta lapsi kysyi: mihin sinä mummi menet, kun olet kuollut? Menetkö sinä tai-
vaaseen? Menikö enokin?

Tärkeä keskustelu oli avattu. Kerroin uskovani, että pääsen taivaaseen ja näen siellä 
poikani ja muita minulle rakkaita ihmisiä. 

– Minäkin haluan tulla mummin kanssa sinne. Voidaanko me jutella siellä? Tunne-
taanko me taivaassa toisemme? kyseli poika.

Kerroin, että taivaasta tiedetään vain Jumalan lupaus, jonka mukaan siellä on hyvä 
olla ja kaikki me, jotka rakastamme toisiamme, voimme iloita siellä yhdessä. 

Kerroin luottavani Jumalan lupaukseen. Kerroin myös olevani kovin iloinen siitä, 
että pieni poika haluaa tulla mummin kanssa samaan paikkaan.

Mikkelinpäivän tekstissä Jeesus puhuu, miten meidän aikuisten on tultava lasten 
kaltaisiksi päästäksemme taivasten valtakuntaan. Pieni lapsi ei epäile, ei arvostele eikä 
kyseenalaista. Hän luottaa.

Jeesus puhuu myös maailman viettelyksistä ja varoittaa meitä aikuisia johdattamasta 
lapsia harhaan. Inhimillisesti ajattelemme ehkä tekstiä lukiessamme ensimmäisenä 
fyysistä hyväksikäyttöä tai valehtelemaan ja varastamaan opettamista.

Ajattelen, että meidän on kerrottava lapsille toivosta, johon saamme turvata. Lupaus 
anteeksisaamisesta ja iankaikkisesta elämästä Jumalan luona on niin ihana, että haluan 
puhua siitä myös lapselle. 

Miksi en kertoisi? Se ei vahingoita, mutta voi kantaa vaikeiden asioiden yli.
Ajattelen vanhempia, jotka sanovat haluavansa antaa lapsilleen valinnanvapauden 

eivätkä siksi tahdo, että koulussa on uskontoa. He eivät myöskään tuo lapsiaan seura-
kunnan yhteyteen. 

Mutta kuinka voi valita, jos ei tiedä?
 

HELENA YLIMAULA
Eläkkeellä oleva lähetyssihteeri

Sanan aika
Sunnuntai 4.10.2015
Psalmi: Ps. 103:19-22
1. lukukappale: Joos. 5:13-15
2. lukukappale: Ap. t. 12:5-11
Evankeliumi: Matt. 18:1-6 (7-9) 10
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AVIOSUHTEEN 
HUOLTOPÄIVÄ

lauantaina 3.10. klo 10–15.30
Tyrnävällä, Hannuksen piilopirtillä, 

os. Keskikyläntie 54.  
Huoltopäivään kutsutaan pariskuntia, jotka tahtovat 

panostaa entistä enemmän yhteiselämän laatuun!
Päivään sisältyy lyhyitä luentopuheenvuoroja ja 

parityöskentelyä.  Aiheina ovat luottamus, 
teot, puheet, seksuaalisuus, riidat ja 

anteeksiantaminen. Päivän 
toteutuksesta vastaa pastori Jukka Joensuu.

Iloista päivää vauhdittaa hyvä 
seura ja erinomainen ruoka!

Tarkemmat tiedot: 
www.romuromantiikkaa.fi

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä: 
tekstiviestillä p. 0447453847, 
info@romuromantiikkaa.fi.

Mukaan mahtuu 
10 pariskuntaa. (etusijalla ovat 
oulunsalolaiset pariskunnat)

Menot Oulun seurakunnissa 30.9.–7.10.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori  
 Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
 Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulugospelin 
lipunmyynti on alkanut

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aurora Niiki 
Kukkonen.
Haukipudas: Hilda Martta 
Jämsä, Seelia Josefina Räi-
nä, Aaro Oliver Palola, Ee-
mil Aleksi Puoskari, Pyry Ossi 
Olavi Alakärppä, Sinna Kris-
tiina Pikkuhookana.
Karjasilta: Aava Lyyli Olivia 
Eteläniemi, Juuso Olavi Haa-
pala, Sofia Helena Haapalai-
nen, Samu Miko Johannes 
Jaara, Nicolas Benjamin Kä-
märäinen, Elva Alisia Luuk-
konen, Vilma Maija Matilda 
Pietola, Reima Urho Väinä-
mö Risteelä, Peetu Olavi Sa-
lin, Teemu Tapio Seppänen.
Kiiminki: Lili Pihla Johan-
na Kusmin, Elvia Aino Inkeri 
Ahonen, Alva Eerin Haikara.
Oulujoki: Eelis Aukusti Ervas-
ti, Eliel Arttu Benjamin Ervas-
ti, Inka Lahja Kristiina Harju-
autti, Noel Vilhelm Huossa, 
Luca Eliel Illikainen, Teemu 
Toni Kimmo Karppinen, Ja-
lo Julius Kouva, Milma Liisa 
Emilia Kyllönen, Taavi Aap-
rami Kyllönen, Emilia Mai-
ja Manninen, Elias Eino Oli-
ver Mikkola, Eleonora Elisa-
bet Oinas.
Oulunsalo: Hilla Aava-Olivia 
Esteri Back, Tiitus Olavi Kai-
ponen,  Mila Ida Olivia Kor-
kiakoski, Miona Eveliina Kos-
kelo, Oona Emilia Kälkäjä, 
Manu August Lipponen, Nik-
las Elmeri Vattula.

Tuira: Artturi Viljami Heikki-
nen, Jooa Daniel Heikkinen, 
Hugo Henrik Kivioja, Sofia 
Venla Orvokki Laurila, Eeli 
Aatos Mikael Lautamo, Elsa 
Máijá Mirjam Länsman, Aatu 
Johannes Mäkinen, Suvi Eve-
liina Piirainen, Iina Edith Ma-
ria Rautio, Karri Veikko Ver-
neri Valvio, Amanda Riikka 
Kristiina Vanninen, Mimosa 
Ellen Ilona Varjus.

Vihityt
Haukipudas: Marko Antero 
Alakiuttu ja Anu Marika Väi-
sänen.
Karjasilta: Joni Juhani Pek-
kala ja Krista Johanna Pirt-
tisalo.
Oulujoki: Heikki Sakari Hai-
kola ja Janna-Riina Maria 
Väisänen, Toni Samuli Viita-
la ja Jenni Maria Honkanen, 
Miikka Veli-Matti Kultalah-
ti ja Henna Marjaana Takala.
Oulunsalo: Ilkka Juhani At-
sinki ja Irja Pauliina Huttu.
Tuira: Marko Tapani Heikki-
nen ja Anne Marjukka Hak-
so, Jani Pekka Vuoti ja Eeva 
Liisa Vuorivirta, Turo Henrik 
Tervonen ja Suvi Tuulia Erk-
kilä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pirkko Helee-
na Hänninen 76, Kerttu An-
nikki Kuukkanen 93, Teuvo 
Aulis Suopanki 75.
Haukipudas: Heikki Johan-

nes Tyvelä 81, Briitta Market-
ta Markus 80.
Karjasilta: Pekka Juhani 
Kemppainen 60, Ossi Eenok-
ki Kiuru 75, Olli Jaakko Ante-
ro Lassila 75.
Oulujoki: Eila Maria Annikki 
Käkelä 86, Yrjö Albert Läm-

sä 88.
Tuira: Eino Ilmari Kolehmai-
nen 70, Osmo Juhani Lappa-
lainen 83, Maija Liisa Sainio 
98, Aimo Lauri Antero Salmi-
nen 85, Veijo Kullervo Torvi-
nen 60, Onni Armas Tukio 80, 
Helmi Natalia Virpi 90.

Pyhäinpäivän viikon-
vaihdetta 30.10.–
1.11. vietetään Ou-
lussa jälleen gospe-

lin merkeissä monipuoli-
sella ohjelmistolla.  

Suomen vanhimpiin 
gospeltapahtumiin kuulu-
van festivaalin esiintyjä-
kaartista löytyy muun mu-
assa rock-, jazz- ja rap-mu-
siikin edustajia. 

Konserttipaikkoja ovat 
Areena  Oulu, Karjasillan 
kirkko,  Oulujoen kirkko ja 
Keskustan seurakuntatalo. 

Tapahtuman järjestää 
Oulun ev.lut. seurakunnat. 
Ohjelma ja linkit lippuva-
rauksiin löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel.

Tunnettuja nimiä ja 
uusia tuttavuuksia
Nosteessa oleva rap-artis-
ti Mikaveli  esiintyy lauan-
taina 31.10. kello 12 Aree-
na Oulun lavalla (Tyrnä-
väntie 16). 

Konsertissa on muka-
na myös maahanmuuttaja-
taustaisista nuorista koos-

sertoi miehensä Mikko Ii-
vanaisen kanssa sunnun-
taina 1.11. kello 12 Keskus-
tan seurakuntatalossa. Iiva-
naiset tarjoavat konsertis-
saan herkkää tunnelmoin-
tia, Johannan omia sävel-
lyksiä sekä rakkaita laina-
biisejä vuosien varrelta. 

Samassa konsertissa 
esiintyy akustisesti myös 
duo Eve ja Ossi Jyväskyläs-
tä.

Oulugospelissa nähdään 
myös useita yhtyeitä Poh-
jois-Suomen alueelta. Ou-
lua edustavat Lumina Po-
laris ja jazz -henkisiä sven-
gaavia virsisovituksia esit-
tävä Humina. 

Kokkolasta tuleva Herz-
yhtye ja rovaniemeläinen 
ROS täydentävät pohjoisen 
Suomen esiintyjäkaartin.

 – Iloitsen siitä, että poh-
joissuomalainen gospelmu-
siikki on tänä vuonna niin 
vahvasti edustettuna, ker-
too tapahtuman pääjärjes-
täjä, nuorisomuusikko Esa 
Rättyä Oulun ev.lut. seura-
kunnista.

tuva Imboys -ryhmä, joka 
on kerännyt huomiota so-
siaalisessa mediassa.  

Oman mausteensa kon-
serttiin tuovat poppia, rap-
pia ja elektronista tanssi-
musiikkia yhdistelevä GFM 
sekä kristillinen pop-punk-
yhtye Park7.  

Lauantai-iltana kello 

21 Gospel Helsinki -kuo-
ro laulaa Oulujoen kirkos-
sa nykygospelia, jonka juu-
ret ovat Yhdysvaltain af-
roamerikkalaisen väestön 
hengellisessä kuoromusii-
kissa.

Herkällä ja taidokkaalla 
laulutyylillään hurmaava 
Johanna Iivanainen kon-
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 30.9. ja 
7.10. klo 17, Heinätorin srk-
talo.
Hiljaisuuden rukoushetki to 
1.10. klo 18, Keskustan srk-ta-
lo, Lilja.     
Ompeluseurat to 1.10. klo 
19, Intiön srk-talo.
Sana elää pe 2.10. klo 18, 
Vanha pappila.
Aamupiiri la 3.10. klo 10, 
Vanha pappila.   
Messu su 4.10. klo 10,  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Urpo Luokkala, saarna Valde 
Palola ja avustaa Mari Flink. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki. Olli Heikkilän joh-
tama messua varten koottu 
juhlakuoro. Oulun Rauhan-
yhdistyksen 120-vuotisjuhla-
messu. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. Radiointi radio 
Pookissa.
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 4.10. klo 15, Oulun tuo-
miokirkko. Enkelikirkon toi-
mittaa Hanna-Maija Ollanke-
to, Outi Metsikkö, Tea Lakka-
la, Kirsi Karppinen, kanttori-
na Henna-Mari Sivula, avus-
taa Acorde-lapsikuoro, Kaisa 
Jaakkola ja tytöt Venla ja Ali-
sa. Enkeliperhekirkkoon ovat 
tervetulleita kaikki vauvasta 
vaariin. Jumalanpalveluksen 
suunnittelussa on ollut mu-
kana eri ikäisiä seurakun-
talaisia ja perheen pienim-
mätkin on otettu huomioon. 
Kirkon takaosassa on lasten 
paikka, jossa voi piirtää ja vä-

rittää myös jumalanpalveluk-
sen aikana tai ottaa kirkko-
kassin mukaan kirkonpenk-
kiin. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on mahdollisuus as-
karrella oma paperienkeli ja 
enkeleitä voi etsiä kaikkialta 
kirkosta. Kirkon takaosan ik-
kunoilla on esillä enkelinäyt-
tely  Raamatun enkelikerto-
muksista, joihin voi myös tu-
tustua. Tilaisuuden jälkeen 
kirkkokahvit kryptassa.
Messu su 4.10. klo 17, Heinä-
torin srk-talo. Liturgia Olavi 
Rimpiläinen ja saarna Samuel 
Korhonen. Pyhäkoulu. 
Puuvillamessu su 4.10. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Jouko Lankinen, avus-
taa Mari Flink ja musiikista 
vastaa Esa Rättyä.
Raamattupiiri ti 6.10. klo 19, 
Intiön srk-koti.   
Keskiviikkoseurat ke 7.10. 
klo 18, Vanha pappila. Jen-
ni Siljander. 
Vihkihetki la 10.10. klo 17–
19, Oulun tuomiokirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 
30.9. ja 7.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Lisät. 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 
105. 
Risteyksessä nuortenilta ke 
30.9. klo 18, Keskustan srk-
talo. Illan teemana: Arkien-
keleitä. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho, Intiön eläkeläisten ker-
ho ja Vanhan Pappilan lähe-
tyspiiri poikkeuksellisesti to 
1.10. klo 13, Vanhassa Pappi-
lassa, Asemakatu 6. Vieraana 

etiopialainen Hosainan kuu-
rojen koulun rehtori Tadesse 
Gainore. Ks. ilmoitus.
Lenkkiryhmä to 1.10. klo 18,  
Keskustan srk-talo. Lisät. Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 2.10. 
klo 18, Vanhan pappilan kivi-
jalka, erityisnuorisotyön tila. 
Siofok -ilta pe 2.10. klo 18,  
Heinätorin srk-talo. Lämpi-
mästi tervetuloa muistele-
maan Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan ystävyysretkeä 
Unkarin Siofokiin. 
Elossa kahavila pe 2.10. klo 
19  Keskustan srk-talo
Lautapeli-ilta ke 7.10. klo 19 
Keskustan srk-talo. Kaffi- ja 
teetarjoilu.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 30.9. ja 7.10. klo 
11, Heinätorin srk-talo. Ruo-
kailun hinta 2 €. 

Naamakirja livenä ke 30.9. ja 
7.10. klo 15, Keskustan srk-ta-
lo. Lisät. Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124.
Aamukahavit to 1.10. klo 9, 
Keskustan srk-talo, monitoi-
misali. Päihdetyön diakonia-
työntekijän tapaaminen aa-
mukahavien parissa. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 1.10. klo 
11–12 Keskustan srk-talo. Li-
sätietoja riku-matti.jarvi@
evl.fi, p. 040 5157 315.    
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan srk-
talossa. 
Diakonian aamu ti 6.10. klo 
9–10.30, Keskustan srk-talo. 
Aamupala alueen työttömil-
le ja pienituloisille eläkeläi-
sille. 
Sururyhmä ke 7.10. klo 17 
Heinätorin srk-talo. Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 

Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville

Syntymäpäiviä vietetään 11.10.

Oulujoella Hintan seurakuntatalossa klo 12
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa klo 13
Tuomiokirkkoseurakunnassa Heinätorin 
seurakuntatalossa klo 14
Karjasillan kirkossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15
Oulunsalon kirkossa klo 15
Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15.

Ilmoittautuminen syntymäpäiville osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
tai kotiin tulleessa kutsussa mainitulla tavalla.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 1.10. klo 19
ortodoksisessa seurakunta-
salissa, Torikatu 74.
Toim. isä Marko Patronen
ja ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 9.10.2015 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Yli-Ii 
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 
11:50 Palokan palvelukeskus, Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän 
seurakuntakoti –    12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki 
Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4  Sanginsuu 
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha Arina 
– Laukan silta – 11:40 Viskaalinmäki – Hangaskangas – 
Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa 
tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie 
– Erkkolan silta – Sangintie, 12:15 palv.koti Metsolanhovi, 
Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:20 
Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Auto 5  Hönttämäki 
11:15 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:45 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
- Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05 Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12:10 Myllyo-
jan seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Torikadul-
la Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 Caritas 
–kodin pysäkki,12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 9  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kent-
tätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Lasten lauluesitys 
Kaijonharjun päiväkodin  
lapsiryhmä

Hartaus
Pastori Satu Kreivi-Palo-
saari

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Mari-
Leena Talvitie

Pieni tanssillinen tarina
Henna Hanhineva ja 
Mervi Vainio

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

sururyhmä on tarkoitettu si-
nulle, joka olet menettänyt 
läheisesi kuoleman kautta. 
Sururyhmä kokoontuu Hei-
nätorin seurakuntatalos-
sa (Aleksanterinkatu 71) klo 
17–18.15 seuraavasti: 7.10., 
15.10., 21.10, 4.11., 11.11., 
18.11. Lisäksi järjestetämme 
surumusiikin illan myöhem-
min sovittuna ajankohtana.  
Vetäjinä diakoniapappi Urpo 
Luokkala ja diakoniatyönte-
kijä Kirsi Karppinen. Lisätie-
toa ja ilmoittautumiset 30.9. 
mennessä: Kirsi Karppinen, 
p. 040 5747 181. 
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-lk ke 30.9. 
ja 7.10. klo 17.30, Keskustan 
srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
1.10. klo 10, Keskustan srk-
talo.
Tupa to 1.10. ja ti 6.10. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Lisät. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Intiön perhekahvila ma 5.10. 
klo 10, Intiön srk-koti. 
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 5.10. 
klo 18, Heinätorin srk-talo. 
Enn.ilm. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
5.10. klo 18,  Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4, liikun-
tasali. 
Heinäpään perhekerho ti 
6.10. klo 10, Heinätorin srk-
talo. 
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 6.10. 
klo 17.30, Heinätorin srk-ta-
lo. Enn.ilm. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 

Hosainan kuurojen koulun rehtori 
Tadesse Gainore vierailulla Oulussa 
torstaina 1.10. klo 13–15 Vanhassa pappilassa. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat 
kiinnostuneita Suomen Lähetysseuran työstä 
Etiopiassa. 

Meille tarjoutuu hieno tilaisuus saada vieras 
Etiopiasta kertomaan, miksi muualle lähetetty apu on 
tärkeää ja mitä sen avulla saadaan aikaan. 
Rehtorin kieli on amhara ja hänellä on mukana yksi 
amharaa osaava Suomen Lähetysseuran työntekijä. 
Tilaisuudessa kerätään vapaaehtoinen kahvikolehti.
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Juttukahvila ke 30.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Lähetyspiiri pe 2.10. klo 
12.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 5.10. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan lähetystyön ja 
diakonian hyväksi. Hartaus. 
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulan kahviossa.
Nuorten illat perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Jos 
haluat toimia illoissa vapaa-
ehtoisena, ilmoittaudu Tar-
jalle. 

18.30–22 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 6.10. 
klo 14 keilaamassa. Kulku 
kimppakyydein. Lähtö Alp-
pilaan Kolamäestä Kiimin-
gin Vanhustentaloyhdis-
tyksen ker hohuoneelta klo 
13.30. Tiedustelut: Seija, p. 
040 5793 247.
Kerhoissa vapaita paikkoja, 
tiedustelut: Aulikki, p. 040 
7431 904.

Muut menot
Vanhusten viikon juhla ti 
6.10. klo 13 seurakuntakes-
kuksessa. Tilaisuuden järjes-
tää yhteistyössä Kiimingin 
seurakunta, Oulun kaupun-
ki ja eläkejärjestöt.
Rauhanyhdistys: su 4.10. klo 
12 seurat ry:llä, Kari Kainua.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 4.10. klo 15 Mon-
tin-salissa, lauluseurat Rauno 
Kotiaho.

Menot Oulun seurakunnissa 30.9.–7.10.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Annaleena Pel-
toniemi, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.10. klo 18 Jäälin kappelis-
sa, Seija Helomaa.
Raamattupiiri to 1.10. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 5.10. klo 11-
12 Jäälin kappeli.
Työttömien ja pie-
nituloisten aa-
mupuuro ma 
5.10. klo 9.30–
10.30 Kolamä-
essä Kiimingin 
Vanhustentalo-
yhdistyksen kerho-
huoneella, Kivitie 1 E 
(käynti pihan puolelta).

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 2.10. klo 10 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Martti Heinonen, ur-
kurina Hannu Niemelä, seu-
rakunnan lapsikuoro, johtaa 
Eeva Holappa. 
Raamattupiiri ke 30.9. ja ke 
7.10. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 1.10. ja to 
8.10. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Hiljaisuuden ilta ti 6.10. klo 
18 srk-keskuksessa. Ks. ilmoi-
tus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vauvakirkko su 4.10. klo 17 
srk-keskuksessa. Erityises-
ti kutsumme vuoden aikana 
kastettuja pienokaisia per-
heineen. Ota mukaan oma 
peitto ja helistin. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, johon voi tulla ilman 
ilmoittautumista. Lisätietoja 
p. 040 5471 472 tai outi.pa-
lokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ke 30.9. klo 13 Kellon srk-
kodilla ja to 1.10. klo 13 srk-
keskuksessa. 

Vapaaehtoisten 
perehdytys 
ma 12.10. klo 13–15. 
Esillä ulkoiluystävä- 
ja viriketoiminta. 
Ilm. Maria Olkoniemelle, 
p. 050 4201 557.

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti to 1.10. klo 11.15 
kirkossa. Kristian Ahlskog.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 5.10. klo 10 
srk-keskuksessa, hartaus klo 
9.50. 
Senioriavun vapaaehtois-
ten palaveri ma 5.10. klo 12 
srk-keskuksessa. Ks. ilmoitus.

Jäälin kappelilla.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
4-vuotissynttärit seurakun-
takeskuksessa su 11.10. klo 
15. Kutsu tulee kotiin, muis-
tathan ilmoittautua!

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 5.10. klo 10–

13 Jäälin kappelilla.
Naisten lenkkiryh-

mä lenkkeilee 
maanantaisin 
klo 19–20. Läh-
tö Kiimingis-
tä kirkon park-
kipaikalta. Len-

kit on tarkoitettu 
kaikenkuntoisille ja 

vaikka lastenvaunujen 
kanssa. Lenkin kesto n. tun-
ti. Tule mukaan ja tuo kave-
risikin.
Nuorten Yökahvila pe 2.10. 

Nuorten illat 
perjantaisin 
klo 18–21 

Wirkkulassa. 

Haukiputaan omaishoita-
jien vertaistukiryhmä ko-
koontuu joka kuukauden toi-
nen tiistai klo 13–14.30 srk-
keskuksen monitoimisalis-
sa. Vetäjänä toimii diakonia-
työntekijä Heli Puuperä. Ryh-
mä on tarkoitettu kaikille 
omaishoitajille, jotka 
hoitavat läheistään 
ja kokevat tarvit-
sevan vertaistu-
kea. Kokoontu-
misissa kahvit ja 
kuulumiskierros 
sekä ajankohtais-
ten asioiden käsitte-
lyä. Omaishoitajien vie-
railu Iihin ti 13.10., lähtö srk-
keskuksen edestä klo 12.30.  
Voit lähteä hoidettavasi 
kanssa, mikäli haluat. Ohjel-
massa musiikkia, kahvit, Tai-
mi ja Mauno esiintyvät se-
kä Anne Mäkipaaso esitte-
lee vanhusten palvelukeskus 
Nikkarin toimintaa. Ilm. He-
lille, p. 040 5898 362.
Diakonian puhelinpäivystys 

maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 30.9.
Vanhustenviikon juhla ti 

6.10. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Kahvi-

tarjoilu aluksi. 
Ohjelmaa eläke-
läisjärjestöiltä. 
Tervetuloa. 

Rauhanyhdis-
tysten toimintaa: 

Haukipudas: pyhä-
koulu, ruokailu ja seu-

rat su 4.10. klo 12 ry:llä, Kel-
lo: ompeluseurat pe 2.10. klo 
18.30 ry:llä, Jokikylä: rippi-
koulun kodinilta to 1.10. klo 
18.30 Haukiputaan ry:llä, 
syysmyyjäiset la 3.10. klo  srk-
keskuksessa, perheensun-
nuntai su 4.10. klo 13 ry:llä. 
Kello: ompeluseurat pe 2.10. 
klo 18.30 ry:llä.

Mielenterveyskahvila 

Kerhoissa 
vapaita 

paikkoja. 
Tiedustelut: 
Aulikki, p.

040 7431 904.

S a nna K r o o k

Ilta perheille 
torstaina 1.10. klo 18–20 Jäälin kappelissa. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, pientä iltapalaa. 

Kutsumme mukaan erityisesti isovanhempia.

Kotikäyntikampanja
Kiimingin seurakunnan työntekijät käyvät tervehtimässä tänä vuonna 81 ja 82 
vuotta täyttäviä seurakunnan jäseniä. Käynnin tarkoitus on kartoittaa tämän 

ikäluokan arjesta selviytymistä, odotuksia ja toiveita seurakunnan toiminnasta 
ja luoda yhteyksiä. Työntekijä soittaa etukäteen ja sopii kotikäynnistä 

henkilökohtaisesti. Kampanja alkaa viikolla 42 ja kestää vuoden loppuun.

Senioriavun vapaaehtoisten palaveri 
maanantaina 5.10. klo 12 seurakuntakeskuksessa. 

Tavataan toisiamme ja kehitetään 
Senioriavun toimintaa. 
Vapaaehtoisten tarjoama Senioriapu 
on toiminut vuoden ajan. 
Tavallisen miehen ja naisen 
taidoilla annetaan 
kertaluonteista apua sitä 
pyytäville. Palaveriin ovat 
lämpimästi tervetulleita 
ikäihmisten avustamisesta 
kiinnostuneet kaikilta 
Haukiputaan ja Kellon 
kyliltä. 

Hiljaisuuden ilta 
tiistaina 6.10. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 

Aikaa hiljaisuudelle ja rukoukselle. 
Illan kulku rakentuu raamatuntekstin 
kuuntelemisesta, hiljaisuudesta, 
vapaaehtoisesta ajatusten jakamisesta, 
esirukousaiheiden keräämisestä ja 
hiljaisesta rukouksesta. 
Iltaa johdattelemassa 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Wanhojen 
koululaulujen 

ilta 
torstaina 1.10. klo 18 
Huttukylän koululla. 

Yhteislaulua. 
Kahvit ja arvontaa 

lähetystyön hyväksi. 
Seija Helomaa, 

Risto Ainali.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 4.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Radio Dei. Ks. il-
moitus.
Messu su 4.10. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Vanhusten kirkko-
pyhä. Ks. ilmoitus
Perhemessu su 4.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Messu su 4.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Hyvönen, avustaa 
Päivi Rahja, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti seurakuntien 
lapsi- ja perhetyön, erityi-
sesti pyhäkoulu- ja päiväker-
hotyön, tukemiseen Suomen 
ev.lut. seurakuntien Lapsi-
työn Keskuksen kautta.  
Vanhusten kirkkopyhä su 
4.10. klo 10 Kastellin kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Varikkomessu su 11.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 30.9. ja 
7.10. klo 18 Karjasillan kirk-
ko, to 1.10. klo 18  Kastellin 
kirkko,  to 1.10. klo 18 Maik-
kulan kappeli, Kastellin kir-
kon raamattupiiri ti 6.10. klo 
13 Kastellin kirkko.    
Majakkailta pe 2.10. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
6.10. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa:  ompeluseurat to 1.10. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Kirkkoseurat ti 6.10. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Puhujina 
Keijo Nissilä ja Juha Alanko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lattiakuvailta ke 30.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena tänään elämän leipä.  
Lapsille ja aikuisille oma ker-
tomus, jonka jälkeen yhtei-
nen iltapala. Tervetuloa kai-
ken ikäiset yksin tai yhdessä. 
Katso lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/lattiaku-
vahartaus#
LähetysSeikkailuPyhis su 
4.10. ja 11.10 klo 10, Kastel-
lin kirkko.  
Luontopyhis perheille su 
4.10. ja 11.10. klo 15, Lämsän-
järven leirikeskus. 
Karjasillan seurakunnan 

4-vuotiaiden synttärit su 
11.10. klo 15, Karjasillan kirk-
ko.  Ks. ilmoitus s. 11.

Harrastukset ja kerhot 
Seniorikerho ke 30.9. ja 7.10. 
klo 14, Kaukovainion kappe-
lin ystävänkammari.  
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 1.10. klo 13 Kaukovai-
nion kappeli, to 1.10. klo 13 
Kastellin kirkko.  
Karjasillan isoskoulutuslei-
ri 1A pe 2.10. klo 17, Rokuan 
leirikeskus.  Karjasillan seu-
rakunnan 1. vuoden isoskou-
lutusleiri 1A Rokuan leirikes-

kuksessa 2.-4.10. Leiri on tar-
koitettu tänä syksynä isos-
koulutuksen aloittaneille. 
Syksyn aikana on kaksi sa-
mansisältöistä leiriä, joista 
isoskoulutettavat valitsevat 
toisen. 1B leiri on 20.–22.11. 
ja siihen on oma ilmoittautu-
minen 2.–8.11. Ilmoittautujil-
le lähetetään leirikirje. Lisä-
tietoja: Tiina Siloaho, tiina.si-
loaho@evl.fi, p. 040 5747 167.
Oulun seudun virsikuoron 
laululeiripäivä la 3.10. klo 
10, Maikkulan kappeli. Uu-
detkin laulajat tervetuloa tu-
tustumaan.
Diakoniaryhmä ti 6.10. klo 

14, Maikkulan kappeli.
”Rakastaa juurillaan ja lat-
vallaan” -nykylyriikan il-
ta su 11.10. klo 18 Kastellin 
kirkossa. Hilkka Patja, Maija 
Karppinen, Juho Sarkamo ja 
Juha Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
14.10. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Nyt on jo lokakuu ja siir-
rymme Raamatun maail-
maan. Lokakuun teokset 
ovat Asko Salhbergin Hero-
des ja Jarkko Vehniäisen sar-
jakuvateos Paavalin matkat: 
sandaalit sauhuten. 

Musiikkitilaisuudet
"Tombeau sur la mort. . . " 
-kitarakonsertti pe 9.10 klo 
21, Pyhän Andreaan kirkko 
ja su 11.10 klo 21, Karjasillan 
kirkko. Kitarataiteilija Ilkka 
Virta soittaa barokin aika-
kauden sävellyksiä. Konsert-
tiin vapaa pääsy.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 2.10. ja 9.10. 
klo 9 Pyhän Andreaan kirk-
ko,  to 8.10. klo 9 Kaukovai-
nion kappeli.

Tervetuloa perhemessuun 
Mikkelinpäivän perhemessu sunnuntaina 4.10. klo 12 

Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa.
Toimittaa Esa Nevala, avustavat Päivi Sutinen, Esa Arbelius, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Musiikissa avustaa lapsikuoro. 

Lasten enkelinäyttely ja kirkkokahvit.  

Mikkelinmarkkinat
la  3.10. klo 10–13 
Kaukovainion kappelissa.

Myyjäistapahtuma jonka tuotto 
ohjataan Suomen Lähetysseuran 
Tasaus -keräykseen. Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, 
arpoja ja syksyn satoa. Keittolounas (lohikeitto, kasvis-
sosekeitto), kahvit ja paljon muuta. Voit myös osallistua 
myyjäisiin lahjoittamalla myyntiin esim. kuivakakkuja, 
piirakoita, omenia, marjoja, mehua, hilloa tms. Lahjoi-
tuksia otamme vastaan Kaukovainion kappelilla jo pe 
2.10.  klo 9–12. Voit osallistua myös tulemalla talkoisiin 
pe 2.10. klo 9 tai la 3.10. klo 9. Lisätietoja: Paula Ros-
backa, paula.rosbacka@evl.fi, P. 040 5752 714. 

Vanhusten kirkkopyhä 
sunnuntaina 4.10. klo 10 Kastellin kirkossa.

Toimittaa Mirjami Dutton, avustavat Heikki Karppi-
nen, Asta Leinonen, Päivi Rahja, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Vanhusten kirkkopyhä alkaa messulla klo 10. Mu-
siikissa avustaa Kastellin koulun musiikkiryhmä opet-
taja Riitta Rahkon johdolla. Messun jälkeen kirkkokah-
vit seurakuntasalissa. Kirkkokahvilla kuullaan kaksi pu-
heenvuoroa ja näkökulmaa ikääntymiseen. Taina Pit-
känen -Koli " Tulevaisuutta rakentamaan!" Elvi ja Jaak-
ko Lounela " Vanhuus ei ole tauti – kuvia Afrikasta".
Vanhusten kirkkopyhä on osa valtakunnallista vanhus-
tenviikkoa, jota vietetään tänä vuonna 4.–11.10. tee-
malla "Tulevaisuutta rakentamaan!"

Suomalaisia sävelmiä 
-konsertti 

keskiviikkona 7.10. klo 18 Karjasillan kirkossa.
 

Satu Kae, alttoviulu, Satu Nyman, huilu, 
Annika Mikkola, piano. 

Ohjelmassa mm. Sibeliuksen,  
Merikannon ja Kuulan musiikkia. 

Ohjelma 15 €, osa tuotosta pakolaisten hyväksi.
sunnuntaina 11.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Nina Nie-
melä. Kolehti seurakuntien lapsi- ja perhetyön, erityi-
sesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön, tukemiseen Suomen 
ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. 

Vapaaehtoisten retki 
keskiviikkona 14.10. Pudasjärven vastaanottokeskuk-
seen. 

Karjasillan seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana ole-
ville tarjotaan tänä syksynä mahdollisuutta tutustua 
Pudasjärven vastaanottokeskuksen toimintaan. Retkel-
le lähdetään ke 14.10. klo 11 Karjasillan kirkolta. Mu-
kaan mahtuu 40 Karjasillan seurakunnan vapaaehtois-
ta. Pudasjärvelle saavuttuamme ruokailemme Liepeen 
pappilan väentuvassa. Iltapäivällä tutustumme vastaan-
ottokeskuksen toimintaan ja sen asukkaisiin. Retki kus-
tannetaan vuoden 2015 Yhteisvastuukeräyksen oman 
seurakunnan käyttöön kerätyillä varoilla. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: diakoniatyöntekijät Anu Kontio, p. 
040 5747 162 tai Marjukka Hamari, p. 040 5752 710

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Messu 
sunnuntaina 4.10. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Maija Hyvönen, 
avustavat Kimmo Kieksi, Paula Rosbacka, 

Jenni Honkanen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Chimes-käsikello yhtye avustaa musiikissa. 
Messun jälkeen mahdollisuus keskusteluun 

ja rukoukseen. Kirkkokahvit.
Pekka Mikkola on kertomassa työstään Venäjällä. 
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hekerho ti 6.10.  klo 9.30–11. 
Kts. ilmoitus.
Toimintakerho 2.–5.-luok-
kalaisille ti 6.10.  klo 16, Nie-
menrannan koulun liikunta-
sali. 

Lähetys
Lähetysilta Oulunsalon seu-
rakunnan toimitalolla ke 
7.10. klo 18 seurakunnan Toi-
mitalolla. Kokoonnumme 
keskustelemaan lähetykses-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 30.9.–7.10.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Perhemessu su 4.10. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Lauri Nurkkala, avus-
taa Ilkka Mäkinen. Oulun 
NMKY:N Lauluflikat.
Perhemessu su 4.10. klo 10, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Jumalanpalve-
lukseen kutsutaan erityisesti 
tänä vuonna 70 vuotta täyt-
täviä seurakuntalaisia. Lapsi-
kuoro. 
Perhemessu su 4.10. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen, varhaisnuoret 
laulavat. Vanhusten kirkko-
pyhä. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 5.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.
Lähetysilta ke 7.10. klo 18, 
Yli-Iin srk-talo. 

Harrastukset ja kerhot 
Aikuisten kuntopiiri ke 30.9. 
klo 17, Hintan srk-talo.  
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 2.10. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.  
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Porinakerho ma 5.10. klo 10,  
Vanhusten talon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 
Eläkeläisten kerho ma 5.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 5.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho ti 6.10. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 

Aikuisten kunto-
piiri ke 7.10. klo 
17, Hintan srk-
talo.  
Seurakunta-
kerho to 8.10. 
klo 10, Huone-
suon srk-koti.
Torstaikerho to 8.10. 
klo 11, Yli-Iin srk-talo.  
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 14, Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1.  

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme- mu-
siikki yhteistä on to 1.10. 
klo 13, Hintan srk-talo. Lau-
lamme yhdessä aiheeseen 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 1.10. 
klo 11, seurakunnan Toimi-
talolla. Katriina Sipilä ja Riit-
ta Markus-Wikstedt.
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
kanttori Eeva Maija Sorvari, 
lapsikuoro. 
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 4.10. klo 17, Oulunsa-
lon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa lastenoh-
jaajat, kanttori Pirjo Mänty-
vaara, musiikkikerho. Kts. il-
moitus.  
Vanhustenviikon messu  Sa-
lonkartanossa ke 7.10. klo 
13.30, Jukka Joensuu.
To 8.10. klo 11 ei ole seura-
kuntakerhoa seurakunnan 
Toimitalolla.
To 8.10. klo 11.30 ei ole har-
tautta Teppolassa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lapsiparkki to 1.10. 12.30-
15 Varjakan kylätalolla. Lap-
siparkkiin otetaan 2–6-vuo-
tiaita lapsia. Lapsiparkki on 
maksuton. Tarvittaessa voit 
laittaa lapsellesi pientä väli-
palaa mukaan. Ilmoittautu-
minen saman viikon keski-
viikkoon mennessä. Lisätie-

liittyviä lauluja pia-
non säestyksellä. 
Olet lämpimästi 
tervetullut lau-
lamaan tai kuun-
telemaan musiik-

kia. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690 
tai käymällä paikan päällä 
kyseisenä päivänä Myllyojan 
srk-talossa, Koivumaantie 2. 
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.

toja/ilmoittautumiset: Su-
sanna Kairamo, p. 044 3161 
467 ja Anne-Mari Koivu p. 
044 7453 869.
Musiikkikerho to 1.10. klo 15 
Repussa. 
Vattukujan perhekerho ma 
5.10. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Matka maailman ympäri 
-kerho ma 5.10. klo 17 Re-
pussa. 
Niemenrannan puistoper-

Kyläkamari 
ma 5.10. klo 11 

seurakunnan Toimi-
talolla.Mukana SPR:n 

Terveyspointti.

TULEVAISUUTTA RAKENTAMAAN
Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelma 
Oulunsalossa 4.–11.10.
Ti 6.10. klo 13 Pääjuhla Kirkonkylän koululla
Ke 7.10. klo 13.30 Viikkomessu Salonkartanossa
Pe 9.10. klo 15 Liikuntaa ja musiikkia 
Kapteenin aulassa, säestää Kellarisoitajat
Su 11.10. klo 10 Vanhustenviikon päätösmessu
Oulunsalon kirkossa
Oulunsalon suuralueen vanhustenviikon juhla
Oulunsalon Kirkonkylän koululla ti 6.10.  Tilaisuus alkaa 
yhteisellä ruokailulla koulun ruokasalissa klo 13.
Ohjelma juhlasalissa klo 13.30: • Tervetuloa, juontaja 
Ilkka Saarenpää • Lasten lauluesitys, Kirkonkylän kou-
lun Musahuibut, johtaa opettaja Outi-Mari Karppinen • 
Hartaushetki, seurakuntapastori Jukka Joensuu • Kynk-
kärinkejä vai kimppakämppiä – uutta ajattelua vanhus-
työn tulevaisuuteen, Suvi Helanen, kaupunginvaltuu-
tettu, suunnittelija PPSHP / Perushoidonyksikkö, Oulun 
kaupunki • Pieni taukojumppa, Eeva Hepo-oja • Kohtuus 
kaikessa – kestävä arvovalinta, FM Marjaana Kössö • Toi-
mintaa ikäihmisille Oulunsalossa, diakonissa Riitta Mar-
kus-Wikstedt • Yhteislaulua, Soinnukkaat • Päätössanat, 
Ilkka Saarenpää • Kahvitarjoilu ruokasalissa

Tervetuloa 
Mikkelinpäivän perhemessuun!
sunnuntaina 4.10. klo 17 Oulunsalon kirkkoon
Juhlimme messun yhteydessä Kirkon varhaiskasva-
tuksen 70-vuotisjuhlavuotta sekä Oulunsalon per-
hepäivähoidon ja seurakunnan varhaiskasvatuksen 
15-vuotista yhteistyötä.
Messun jälkeen on iltapala ja kakkukahvit seurakun-
nan toimitalolla. Juhlakahvien yhteydessä muistamme
nykyisiä ja entisiä Oulunsalon alueen perhepäivähoi-
tajia pienellä lahjalla.

Diakonian aamu 
maanantaina 5.10. klo 10.30–12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Kaikenikäisten kohtaamispaikka 
aamupalan merkeissä. Aamupala 
on maksuton.  Mukana 
seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
lähetystyön hyväksi 
maanantaina 5.10. klo 10–14, Nokelantie 48 B.

Oulujokelaiset tulkaapa maanantaisin klo 10–14 
moikkaamaan Ullaa. Juo kuppi kahvia tai teetä. 
Tee löytöjä itsellesi tai ystävillesi tai tuo tuoreita 
leivonnaisia tai käsitöitä pieni määrä myyntiin. 
Tai tule vain rupattelemaan. Lisätietoja Oulujoen 
vs. lähetyssihteeri Ulla Anttonen, p. 044 3161 459. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 

varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Sanan ja elokuvan iltoja 
Raamatun hengessä sunnuntaisin

11.10. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
Visio Pyhän Hengen kirkosta Heprealaiskirjeen 

mukaan. Teol. tri Keijo Nissilä. 

1.11. klo 16 Hintan seurakuntatalossa. 
Elokuvailta, sokean papin elämästä kertovan 

Klaus Härön ohjaaman elokuvan parissa. 
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen.

15.11. klo 16 Oulujoen pappilassa.
Sakari Topelius ja kristinusko.
Teol. opisk. Heikki Pesämaa.  

22.11. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
Elokuvailta, parhaista pidoista ikinä kertovan 

Gabriel Axelin ohjaaman Oscar-palkitun elokuvan 
parissa. Fil. tri, rovasti Pekka Rehumäki.

Illoissa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Laulaen iloa 
jaamme- 

musiikki yhteistä 
on to 1.10. 

klo 13, Hintan 
srk-talo.

Niemenrannan puistoperhekerho
tiistaina 6.10. klo 9.30–11 Tuurankujan leikkipuisto
Perhekerho ja puistoulkoilu yhdessä. Puistoperheker-
ho on isojen ja pienten yhteinen kokoontumispaikka. 
Tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin ikätovereihin ja 
vertaisiin. Vapaata leikkiä, seurustelua, kahvittelua ja 
liikunnallinen hartaus, sekä lauluhetki.

tä, uskosta ja elämästä. Lä-
hetysillan aluksi nautimme 
pienen iltapalan, josta va-
paaehtoinen kolehti Jaider-
pojan kouluttamiseen Ko-
lumbiassa. 

Muut menot 

Aviosuhteen HUOLTO-
PÄIVÄ la 3.10. klo 10–
15.30. Ilmoittautumiset 
30.9. mennessä. Ks. il-
moitus s. 10!

Rauhanyhdistykset:
Kirkonkylä: Pe 2.10. klo 19 
nuorten perjantai, Salopään 
ry. La 3.10. Uuraisten myy-

jäiset. Su 4.10. klo 16 seu-
rat Kauko Säkkinen, Hannu 
Jaakkola. Ti 6.10 klo 18.30 
Lauluseuroja kodeissa: Kar-
huoja: Lampisella, Kaislaran-
ta 71.
Salonpää: To 1.10. klo 18.30 
opistomyyjäiset ja lauluseu-
rat ry:llä. Su 4.10. klo 13 sun-
nuntailounas ja seurat ry:llä.
To 8.10. klo 18.30 kotiseurat 
K & A Haukipurolla.

Huom! Kirkkoherranvi-
rasto suljettu to 8.10 
ja pe 9.10. Toimitalolla 
ja Repussa ei ole 
toimintaa em. päivinä.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 30.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Messu su 4.10. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, piispa Andrew Gulle, 
saarna, avustavat Riikka Hon-
kavaara ja Tarja Oja-Viirret, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Kelttimessu su 4.10. klo 
10,Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
ri Katri Sippola, musiikkiavus-
tajana Suvi Kaikkonen, tina-
pillit ja huilu. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Kastemessu su 4.10. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Helena Paalanne, 
avustaa Anna-Leena Häkki-
nen. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 12. Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 4.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus
Viikkomessu ke 7.10. klo 19,  
Tuiran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, kanttori Tomi Heilimo.
Hartaus pe 2.10. klo 14.30 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros. 

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökerho ke 30.9. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
30.9. klo 17 Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 30.9. ja 
7.10. klo 18–21, Tuiran kirkko. 
Avoimet ovet eli avarit on ylä-
kouluikäisille nuorille tarkoi-
tettua toimintaa. Avarit ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita iltoja joita pitävät 
täysi-ikäiset koulutetut avari-
ohjaajat. Avareissa voit pela-
ta erilaisia pelejä tai vain ol-
la ja viihtyä. Lisätietoja Ans-
si Putilalta, p. 050 3408 982. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 1.10. klo 12.30 Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen.  
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho to 1.10. klo 13–14.30, Pa-
lokan palvelukeskus (Parket-
titie 3). Kerhoon ovat terve-
tulleita kaikki Herukan, Pa-
teniemen ja Rajakylän eläke-
läiset. Kerhossa mukana Tui-
ran seurakunnan pappi ja dia-
koni. Kerhossa juodaan kah-
vit, pidetään hartaus, lau-
letaan virsiä ja kes-
kustellaan milloin 
mistäkin aihees-
ta. Toisinaan 
kerhossa käy 
myös vieraile-
via puhujia. Li-
sätietoja: diako-
ni Heli Mattila, p. 
040 5747 145, tai 
heli.m.mattila@evl.fi.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 1.10. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Tule rohkeasti 
mukaan uuteen kaikille avoi-
meen raamattupiiriin! 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Käsityökerho pe 2.10. klo 
9.30–11.30 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Käsityökerho on va-
paaehtoisten seurakuntalais-
ten ylläpitämä kerho. Kerho 
on vapaamuotoinen ja jokai-
nen voi tehdä käsitöitä oman 
kiinnostuksen mukaan. 
Käsityökerho ma 5.10. klo 12, 
Tuiran kirkko. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 5.10. klo 14–15,  Tuiran 
kirkko. Ikäihmisille suunnat-
tu avoin kohtaamishetki yh-
dessäolon ja kahvittelun mer-
keissä. Mukana diakoni Paula 
Mikkonen. 
Käsityökahvila ti 6.10. 12–15, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä lähe-
tystyön tarpeisiin. Käsitöitä 
tehdään itselle tai erilaisiin 
hyväntekeväisyyden tarpei-
siin, esimerkiksi lähetystyön 
myyjäisiin. Kerhossa otetaan 
vastaan lanka- ja kangaslah-

joituksia.
Miestenpiiri ti 6.10. 

klo 18, Tuiran 
kirkko. Ks. il-
moitus.
Käsityökerho 
ke 7.10. klo 15 
Rajakylän seu-

rakuntakoti.
Lähetys- ja raa-

mattupiiri ke 7.10. 
klo 17, Pyhän Tuomaan 

kirkko, Ystävänkammari.
Tuiran seurakunnan varhais-
nuorten kerhot: Maanantai-
sin Pyhän Tuomaan kirkolla 
klo 18–19 puuhakerho 1.–3.-
lk. Palokan srk-kodilla klo 17–

18 puuhakerho 2.–5.-lk. Kos-
kelan srk-kodilla klo 18–19 
puuhakerho 1.–3.-lk. Tiistaisin 
Rajakylän srk-kodilla klo 17–18  
puuhakerho 2.–5.-lk. Koskelan 
srk-kodilla klo 17–18 alakoulu-
laisten tyttöjen kerho. Tuiran 
kirkolla klo 17–18 puuhaker-
ho 1.–3.-lk. Torstaisin Pyhän 
Luukkaan kappelilla klo 17–
18 srk-kodilla 1.–3.-lk.  Tuiran 
kirkolla klo 18–19 kerho 3.–6.-
lk. Lisätiedot: p. 040 7451 469, 
www.oulunseurakunnat.fi/
koululaisten-kerhot

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria Rajakylässä ja Py-
hällä Luukkaalla to 1.10. klo 
12 –13.Aterian hinta 2 €.
Seurakunnan avoin kahvi-
la pe 2.10 klo 10–13, Palokan 
palvelukeskus (Parkettitie 3). 
Tule kahville ja juttelemaan! 
Kahvila on auki joka toinen 
perjantai 2.10., 16.10., 30.10., 
13.11. ja 27.11.  Kahvilassa voit 
tavata myös muita asuinalu-
eellasi asuvia ihmisiä ja seu-
rakunnan työntekijöitä. Va-
paaehtoinen kahvimaksu. 
Kahvimaksun tuotto käyte-
tään alueella asuvien vähä-
varaisten henkilöiden ja per-
heiden taloudelliseen autta-
miseen. Lisätietoja antaa alu-
een diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-

Miestenpiiri 
ti 6.10. klo 18 

Tuiran kirkossa. 
Olavi Rimpiläinen 
alustaa aiheesta 

mitä armo minulle 
merkitsee. 

Piirustuskilpailu 
4–6-vuotiaille Tuiran alueen lapsille. 
Nyt lapset piirtämään! 
Piirustuskilpailuun voivat osallistua kaikki 4–6-vuotiaat 
lapset. Aiheena on eläimet. Väreinä voit käyttää vaha-
liituja, tusseja, puuvärejä tms.
Piirustuksen taakse lapsen nimi, ikä, yhteystieto, ker-
ho/päiväkoti.
Piirustamisaikaa on syyskuu. Palautus 5.10. mennessä 
osoitteella: Tuiran seurakunta / Saila Luukkonen, Myl-
lytie 5, 90500 Oulu.
Voittajat julkaistaan ja palkitaan Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitustapahtumassa 7.2.2016 Tuiran kirkolla.
Palkintona on omasta piirustuksesta tehty puulelu. 
Leluja valmistetaan talkoilla ja myydään lasten autta-
miseksi Suomessa ja Mosambikissa Yhteisvastuukerä-
yksen kautta. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen,  
p. 040 5747 092.

Nuorten eläkeläisten ja työttömien retki 
lauantaina 17.10. klo 8.30–18 Haaparannan Ikeaan. 
Retken aikana käymme myös Haaparannan kirkossa. 
Retkipäivän hinta 10 € / henkilö. Alle 15-v. lapset 5 €. 
Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret matkalle vain van-
hemman/huoltajan seurassa. Hinta sisältää edestakai-
sen matkan. Lounas syödään Ikeassa omakustanteises-
ti.  Kysymykset ja ilmoittautuminen diakoni Sami Rii-
piselle 5.–7.10., p. 040 5747 149. Etusijalla ovat Tuiran 
seurakunnan jäsenet.

Kastemessu mikkelinpäivänä 
sunnuntaina 4.10. kello 12 

Pyhän Tuomaan kirkossa (Mielikintie 3). 
Toimittaa Helena Paalanne, 

avustaa Anna-Leena Häkkinen. 
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Kouluikäisten lasten 
perheitten adventtileiri 
5.–6.12. Kiimingin Suvelassa.
Joulu on tulossa. Lähde etsimään lähestyvää joulutun-
nelmaa yhdessä toisten kanssa. Leiri on ensisijaisesti 
tarkoitettu heikossa taloudellisessa tilanteessa olevil-
le perheille Pateniemen ja Rajakylän alueella. Leiri on 
osallistujille ilmainen. Leirin järjestetään yhteistyössä 
Tuiran seurakunta ja Pateniemen Lions klubi.
Leirille ilmoittautumiset pe 20.11. klo 10–15 ja ma 23.11. 
klo 12–15 diakoni  Sami Riipiselle, p. 044 3161 412.
Mukana leirillä Tuiran seurakunnan työntekijät 
Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg ja Sami Riipinen.

Kelttimessu 
sunnuntaina 4.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Jukka Kolmonen, 
kanttori Katri Sippola, 
musiikkiavustajana Suvi Kaikkonen,
tinapillit ja huilu. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
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Tansanian luterilaisen kirkon 
Itäisen Victorianjärven hiippakunnan 

piispa Andrew Gulle 
vierailee Tuiran seurakunnassa 1.–4.10. 

Tervetuloa messuun 
ja sen jälkeiseen tilaisuuteen 

sunnuntaina 4.10. klo 10 
Tuiran kirkolle.

työntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 5.10. klo 
10–11, Rajakylän seurakun-
takoti. Aamupala maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria maanantaisin klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €.
Juttutupa ma 5.10. klo 11–

12, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tapaamaan muita aa-
muhartauden ja kahvin kera 
sekä keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista. Juttutu-
paan ovat kaikki vähävarai-
set, työttömät ja eläkeläiset 
tervetulleita. Aamukahvi on 
maksuton. Lisätietoja: eeva-
marja.laitinen@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 30.9.–7.10.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 4.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gat-
hering for international people. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.

Kolmen polven kirk-
ko su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Mikkelin päi-
vän lounas. Kyytejä voi 
kysyä Marjalta, p. 040 
7430 382.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Rippikouluun ilmoittautu-
minen vuonna 2001 tai si-
tä aikaisemmin syntyneille 
onnistuu vielä ke 30.9. klo 
24 asti sivulla www.siikalat-
vanseurakunta.fi. Myös rip-
pikoulunsa muualla käyvien 
tulee ilmoittautua ja osallis-
tua kotiseurakunnan tutus-
tumisjaksoon, mikä alkaa su 
4.10. klo 12 sanajumalanpal-
veluksella Rantsilan kirkossa. 
Lankapiiri ma 5.10. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 7.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Mäläskänkylän kylätoimi-
kunnan vierailu ke 7.10. klo 
14 Pihlajistoon.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 8.10. klo 11 Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Kastettu: 
Ilmari Fredrik Kustaa 
Ojantakanen (Rantsila)
Kuollut: Iida Mämmi 
e. Hankila 97 (Pulkkila), 
Helli Priita Elisabet 
Mikkola e. Penttilä 90 
(Rantsila),  Anna Liisa 
Lukkari e. Hankonen 
86 (Piippola)

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit pe 2.10. klo 13, Tahkokankaan palvelukes-
kus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus kirkkomuusik-
ko Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 6.10. klo 17, Heinätorin seurakunta-
talo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 8.10. klo 12, Vanha pappila, Jössensali. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 8.10. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Värik-
käiden keskustelujen lomassa juomme myös päiväkah-
vit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-ko-
din pihalla.

KUULOVAMMAISET
Kuurojenpapin vastaanotto säännöllisesti maanantai-
sin klo 11–13, työhuone piispantalossa, os. Hallituskatu 4.
Diakoniatyöntekijän avoin vastaanotto ilman ajanva-
rausta ma ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. krs, si-
sääntuloaula.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 2.10. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 

Ompeluseurat ke 30.9. klo 
18 Liisa Iljanalla, Iljanantie 
28. Arpajaisvoittoja saa tuo-
da mukana. Tuotto lähetyk-
selle, Mafingan orpokodin 
hyväksi. 
Mukavasti muistista -tilai-
suus to 1.10. klo 13 srk-salis-
sa, Oulun seudun muistiyh-
distys ry, pullakahvit. Tilai-
suus jatkuu klo 14.30 jolloin 
Eija Sipola Hailuodon Osuus-
pankista kertoo edunvalvon-
ta-asioista.
Aamiainen pe 2.10. klo 7.30–
9.30 srk-salissa.

Seitsemän naista ristillä 
-näytelmä 

la 3.10. klo 19 kirkossa. 
Liput 10 / 8 €, 

etukäteismyynti 
kirjastolta. Lippuja saa 

myös ovelta.

Ilmainen ruokatar-
joilu soppatykis-
tä ke 30.9. klo 12–
14 Pyhän Luukkaan 
kappelin edessä, Yli-
opistokatu 7. Saata-
vana myös tietoa nuorille aikuisille annettavasta henki-
sestä ja aineellisesta tuesta. 
Seuraavan Luukas-messun 9.10. ideointi on käynnissä
Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Anna palautetta
ja ideoita! Luukas-messu pe 9.10. klo 21, valmistelu alkaa 
klo 20. Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 30.9. klo 18.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Peli-ilta. Voi tuoda omia pelejä!
OPKOn opiskelijailta la 3.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Ehtoollinen – Janne Koskela. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta. ke 7.10. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Rajat ja Rakkaus. Pu-
he Juha Heinonen.

Timo Kiiskinen & Teleks 
lauantaina 3.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Taivaanrannan maalarit eli Timo Kiiskisen, Markus Kos-
kisen ja Pepe Johanssonin trio. 
Timo Kiiskiseltä on tulossa jo kymmenes sooloalbumi tä-
nä syksynä. Arvostettuna lauluntekijänä hän on ehtinyt 
tekemään lukuisia hittejä eri artisteille. 
Pepe Johansson ja Markus Koskinen eli Teleks on lau-
luntekijä duo, jonka isoimpia hittejä ovat Siivet, Tuuli-
lasin nurkkaan ja Lainaksi ystäviltäni. Kaksikko on soit-
tanut yhdessä ripari-ikäisestä asti ja aloittanut uransa 
gospel-musiikilla. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Lisätietoja: 
nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
ja pastori Päivi Jussila, p. 050 3408 992. 

Miesten eroilta 
tiistaina 6.10. klo 17–18.30 Torikatu 28, Oulu 
(Nuorten Ystävien keskustoimisto) 
Eroamassa oleville ja eronneille miehille. 
Avointa keskustelua erosta miesten kesken pohdinnal-
la, onko ero helpotus vai järkytys. 
Tilaisuuden ovat avoimia ja maksuttomia. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoa: Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.  

Diakoninen aamupala 
Tuiran kirkolla keskiviikkoisin klo 10–11. 
Maksuton aamupala työttömille ja vähävaraisille. 

Tanssi- ja temppumuskari
 
Muskarissa herätellään lapsen 
kiinnostusta ja rakkautta musiik-
kiin. Siellä tutustutaan musiikin pe-
ruselementteihin (rytmi, melodia, 
harmonia, sointi, muoto, dynamiik-
ka) leikinomaisesti ja monipuolisesti 
liikkuen, loruillen, laulaen, soitta-
en ja kuunnellen. Muskarissa pyri-
tään myös vahvistamaan lapsen ja van-
hemman välistä vuorovaikutusta ja har-
joitellaan yhdessä vanhemman kanssa ryhmässä toimi-
mista. Alkaen 1.10.2015
Torstaisin Myllyojan seurakuntatalolla:
klo 10–10.30 Vantus (3–12 kk vauvalle ja 
vanhemmalle), maksu 70 € / lukukausi.
klo 10.30–11 Töppönen (sisarusmuskari alle 
kouluikäisille lapsille ja vanhemmalle, maksu sisältää 
molemmat / kaikki sisarukset), maksu 70 € / lukukausi.
Opettajana Erja Mesimäki, musiikkipedagogi (AMK)
Ilmoittautumiset:
Heli Honkalampi, p. 040 5565 153 / Nuorisoseura Vilikas
Järjestää yhteistyössä Oulujoen seurakunta ja 
Nuorisoseura Vilikas.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma–ke ja pe 10–14, Nokelantie 48 
B, 90150 Oulu. Avoinna myös la 
17.10. ja 28.11. Astioita, kirjoja, le-
vyjä, tauluja, koruja, kodintekstii-
lejä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit 3 
eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Laulamme tovin pe 2.10. klo 12–13 Siivessä. Ilkka Järviö 
laulattaa virsiä ja kauneimpia hengellisiä lauluja. 
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973
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www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti.  
Lisätietoa kerhoista Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Lapsiparkki pe 2.10. klo 
12.30–14.30 kerhohuone. 
Lapsiparkki toimii joka toi-
nen perjantai ja joka kerral-
le on ilmoittauduttava erik-
seen. Ota yhteyttä Siljaan, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 1.10. klo 10 
srk-talossa. Pidämme kerho-
kirppiksen. Voit halutessasi 
ottaa pari kassillista tavaraa 
mukaan ja myydä niitä ker-
holla.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 30.9. klo 14.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin 18.30–20 srk-talos-
sa. Tule tutustumaan, olisiko 
kuoro uusi harrastuksesi.
Käsityöilta joulun lap-
sen merkeissä ma 5.10. klo 
17–19. Tietoa Joulun lapsi 
-keräyk sestä. Voi tulla mu-
kaan ilman käsityötäkin.

Messu su 4.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi. Vietämme 
vanhusten kirkkopyhää 
ja toivomme mahdolli-
simman monen vanhem-
man ihmisen pääsevän 
mukaan. Avustamme Lu-
milyhdyn väkeä kirkkoon 
ja jos tarvitset kotoa kyy-
tiä, niin ilmoittele viras-
toon p. 044 7750 600.

Jumalanpalvelukset
Juonnettu sanajumalanpalvelus su 4.10. klo 12 
Rantsilan kirkkossa. Liturgi Jonne Pirkola, 
saarna Juha Luokkala, juonto Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, urkurina Ulla Koskelo. 
Rippikoulutyössä olevat työntekijät avustavat. 
Jumalanpalvelukseen osallistuvat kaikki vuonna 
2016 rippikoulun käyvät nuoret, myös ne nuoret, 
jotka käyvät muualla rippikoulun. Kirkkokahvit ja 
rippikouluinfo seurakuntatalossa.
Messu su 4.10. klo 18 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro.
Iltakirkko su 4.10. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Aukusti Nevala, kanttorina Sari Koskelo.

Tulossa: Friday club 0.–4. 
-luokkalaisille pe 9.10. klo 
17.30–19 srk-talossa. Monen-
laista puuhaa ja toimintaa, 
raamattuopetus ja nyyttärit.
Tulossa: Friday night 4.–6. 
-luokkalaisille pe 9.10. klo 
19–20.30 srk-talossa. Monen-
laista puuhaa ja toimintaa, 
raamattuopetus ja nyyttärit.
Tulossa: Lähetyslounas su 
11.10. klo 11–13 srk-talossa. 
Lounaan hinta 8 €. Ruoka-
na lohikiusaus / kinkkukiusa-
us, salaattia, leipää, juomaa 
ja jälkiruuaksi leivoskahvit. 
Lisäksi arvontaa. Tuotto ni-
mikkolähettien työn tuke-
miseksi.
Operaatio joulun lapsi -ke-
räykseen osallistumme lo-
kakuussa. Ota syksyn sade-
päivinä puikot esiin ja neulo 
2–14-v. lapsille villasukkia, la-
pasia ja pipoja tai vaikka pie-

niä pehmoja. Lisätietoja ke-
räyksestä Marjolta, p. 045 
6381 973.
Seurakunnalla on uudet 
nettisivut osoitteessa lumi-
joenseurakunta.fi. Käyhän 
tutustumassa sivuihin ja an-
na palautetta.
Rauhanyhdistys: Pe 2.10. klo 
19.30 raamattuluokka pienet 
Kivilompololla ja isot Antti-
lalla. Su 4.10. klo 12 pyhäkou-
lu I Koivukarilla II T&I Kämä-
räisellä III Oikarisella ja klo 17 
seurat ry:llä. Ma 5.10. klo 10 
puurokerho Parkkilalla ja klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30. 
Ke 7.10. klo 19 ompeluseurat 
ry:n kodalla.

Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke klo 10 Pulk-
kilan ja ti 6.10. klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, to klo 10 ja klo 
13 Nuppulassa (ei to 1.10.), 
pe klo 10 Pulkkilan srk-talon 
kerhotilassa, pe klo 10 ja klo 
13 Pyhännän srk-talon ker-
hotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa, ti klo 14.15 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 14.30 

Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla (ei to 
1.10.). Tyttökerho ma klo 15 
ja poikakerho ti klo 15 Nup-
pulassa.
Kuorot: Kuoroihin toivo-
taan lisää laulajia! Liity jouk-
koomme! Kestilä: Kirkko-
kuoro ke 30.9. klo 18 Kesti-
län srk-kodissa. Pulkkila: Kä-
sikellot ke klo 9, kirkkokuoro 
to klo 13.30 ja Stellat to klo 
15.15 srk-talossa. Pyhäntä: 

Viikoittaiset kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kerhohuoneessa.
Viisasten kerho keskiviikkoisin 
klo 13–14 Saarenkartanossa.
Kaverikerho torstaisin klo 10–11.30 srk-salissa 
ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro on tauolla kanttorin 
loman ajan 13.10. saakka.

Parisuhdeilta 
tiistaina 6.10. klo 18 
Piippolan seurakuntakodissa.
Mikä on toimivan parisuhteen  
salaisuus, Leena Harjunpää  
ja Martti Nykänen

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
perjantaina 2.10. alkaen klo 9
Hernekeitto- ja kahvitarjoilu!
Nyt joukolla siistimään 
hautausmaitamme!

Veteraanikuoro to 1.10. klo 
12 Nestorissa, nuorisokuoro 
to klo 14.30 ja lapsikuoro to 
klo 17.45 srk-talossa. Rantsi-
la: Stellat ke klo 15.15. srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Seurat su 4.10. klo 14 Pih-
lajistossa. Pulkkila: Seurat su 
4.10. klo 13 ry:llä, Aimo Kar-
humaa ja Pasi Kurtti. Pyhän-
tä: Lauluseurat ke 30.9. klo 

Soi kiitos, soi
 SYKSYN SÄVELHARTAUS

 sunnuntaina 11.10. klo 20 Pyhännän kirkossa 
 Mieskuoro Weljet, johtaa Joonas Vatjus.

  Baritoni Paulus Kälkäjä.

Kastettu: 
Iiro Matias Tauriainen

18.30 Terttu ja Teuvo Hyrk-
käällä.  Syysseurat la 3.10. klo 
18 ja su 4.10. klo 13 ry:llä. La 
alustus aiheesta ”Vanhurs-
kas elää uskosta”. Lauluseu-
rat ke 7.10. klo 18.30 Seija 
ja Markku Pakasella. Rant-
sila: Veljien ilta pe 2.10. klo 
19 ry:llä, alustus Vesa Tahko-
la. Seurat su 4.10. klo 18.30 
ry:llä, Veli Tuomivaara.

Vanhustenviikko 
Seurakuntakerhot
• to 1.10. klo 12 Pulkkilan seurakuntatalossa
• ti 6.10. klo 12 Väinölässä
• ke 7.10. klo 10 Nestorissa
• to 8.10. klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa
• pe 9.10. klo 10 Kestilän seurakuntatalossa

Ehtoollishartaudet
• ti 6.10. klo 13.30 Pihlajistossa 
• ti 6.10. klo 14 Nestorissa
• pe 9.10. klo 14 Pohjantähdessä

Kuorot
• Pyhännän veteraanikuoro to 1.10. klo 12 Nestorissa
• Rantsilan veteraanikuoro to 7.10. klo 13 
 Pohjantähdessä

Käsityöilta 
joulun lapsen 

merkeissä 
maanantaina 5.10. 

klo 17–19. 

Tietoa Joulun 
lapsi -keräyk sestä. 

Voi tulla mukaan 
ilman käsityötäkin.

A
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Rantsilan kappelineuvoston järjestämä retki

Valamon luostariin
lauantaina 10.10. 
Lähtö klo 8 Rantsilan 
seurakuntatalolta. 
Hinta 35 € / hlö, 
sis. matkat, lounaan ja 
opastuksen. Ilmoittautumiset 
viimeistään ma 5.10. 
p. 040 5528 989 
kirkkoherranvirasto.

Vanhustenviikon toimintaa:
Eskarilaiset sekä 1.–2.-luokkalaiset viihdyttävät 
Saarenkartanossa maanantaina 5.10. klo 10.
Päivätoimintakerho tutuksi Saarenkartanossa 
ti 6.10. klo 10–14, myyjäiset, arvontaa, 
musiikkiesityksiä ja muuta mukavaa.
Vanhustenviikon juhla ke 7.10. klo 14 
Saarenkartanossa.
Kotieläinpiha pe 9.10. klo 13–15 Saarenkartanossa. 

Tulossa: 

Siikamarkkinoiden perinteiset 
rössypotut kirkolla

lauantaina 10.10. klo 11–17 ja sunnuntaina 11.10. 
klo 11–16.Hinta 10 euroa, 

sisältäen rössypotut, pannarin ja kahvin.
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Kastetut: Minka-Maria Marketta Pellikka
Vihitty: Jere Samuli Korkiakoski ja Essi Maaria Saarinen
Kuollut: Arvo Eljas Karjalainen 86

Mikkelinpäivän perhe-
messu su 4.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Päivi Ol-
likainen, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Saija 
Kivelä, kanttorit Marjo Ir-
jala ja Taru Pisto.
Juhlimme 70-vuotista päi-
väkerhotyötä Suomessa. 
Tervetuloa nykyiset ja en-
tiset päiväkerholaiset!
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  30.9.–7.10.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti* ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.
* Ti 6.10. klo 9–11.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Sukupolvien kirkko su 
4.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Aino 
Pieskä. Avustajina Ilkka 
Tornberg ja Sinikka Ilmo-
nen, jumalanpalvelusryh-
mänä Tupos.

Kastettu: Juuse Väinö Viljami Kangas, 
Jegor Esko Johannes Kilpeläinen
Kuollut: Aarne Mikael Hedberg 66,
Maria Annikki Tolonen 83

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila: ti 
klo 9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti klo 
9.30–11 ke klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Tarvitsetko tilapäistä hoi-
toa lapsellesi? Lapsiparkki 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sella ma 5.10. klo 9–11.30. 
Hinta 5 € / kerta, maksetaan 
paikan päällä. Omat eväät 
mukaan. Varaa paikka lapsel-
lesi: Enni Ravander,  p. 0400 
279 881 tai Satu Alaluusua, p. 
044 7790 037.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 1.10. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-

tapiiri to 1.10. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
30.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to 1.10. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 2.10. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 5.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamukahvila Asukastuval-

la ti 6.10. klo 10–12, Honka-
sentie 11.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 7.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 7.10. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljenty-
mishuoneessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuoret Vanhassa pappilassa: 
Nuorten ilta to klo 19. Raamis 
ke 30.9. klo 18. Yöpappila pe 
2.10. klo 20. Rippikouluinfo 
vuoden 2016 rippikoululaisil-

Liminkaan 
ollaan saamassa 

EU-ruokaa 
lokakuussa. Seuraa 
kauppojen ilmoitus-
tauluja ja seurakun-

nan nettisivuja.

Tukihenkilöilta to 1.10. klo 
18 Pappilassa. 
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 2.10. klo 9 seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaossa 
klo 10 alkaen. 
Ystävärengas pe 2.10. klo 12 
Lähetysvintillä.
Lähetysvintti ma 5.10. klo 12 
Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 6.10. klo 9.30– 
11 seurakuntatalolla. Dia-
koniatyöntekijä Sinikka Il-
monen mukana kerhossa. Ai-
heena "Tulevaisuutta raken-
tamaan ikäihmisten kanssa".
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
6.10. klo 12 Kotikololla. Pela-
taan Bingoa ja mukavia pe-
lejä. Avoin mielenterveys-
kuntoutujien vertaisryhmä. 
Puuhaillaan porukalla kaik-
kea kivaa! Mukana Marika 
Kamps ja Maire Taikina-Aho.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
7.10. klo 18.30 Rönköillä Pii-
parinaho 20 A.
Kuoroja ei ole ke 1.10. 
Partio: Ke 30.9. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking 1./15–16 Kotikololla 
klo 18–20. Eräpartioluokan 
koulutus Kotikololla klo 20–

Vanhustenviikon juhla 
”Tulevaisuutta rakentamaan” 
keskiviikkona 7.10. alkaen klo 11 
kahvituksella Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kuljetusta tarvitsevat:
Linja-auto 1: Sarkkirannan 
Siwa klo 10, Caritas Kempele 
Suolatie 4, Hovintien 
Palvelukeskus klo 10.10, 
Palvelutalo Hovila klo 10.15. 
Linja-auto 2: 
Kirkonkylän seurakuntakoti 
klo 10.15, Palolaitoksen pysäk-
ki, Honkasen monitoimitalo klo 10.20. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat,  ottakaa yhteys 30.9., 
p. 040 7790 365 / Leena Hintsala.

Seurakuntatapahtuma 
”Kristus kirkkauden toivo” 
9.–11.10. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Perjantai 9.10. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Lauantai 10.10.
klo 12.30–13.30 Kauppakeskus Zeppelin (Matteus- 
aukio), mahdollisuus rupatella seurakuntaväen kanssa
klo 14.30 Raamattutunti “Kolmiyhteinen ihminen”
klo 15.30 Kahvit
klo 16 Raamattutunti  ”Henki”                                       
klo 18 Kristus kirkkauden toivo -ilta
Lastenhoito järjestetty lauantaina kirkon monitoimi-
tilassa klo 14.30–20
Sunnuntai 11.10.
klo 10 Messu, saarna Marko Huhtala 
n. klo 11.45 Lähetä Meidät!
Mukana päivillä mm. Marko Huhtala, pastori ja Hengen 
Uudistus ry:n toiminnanjohtaja, Sakari Heikkilä, muu-
sikko, Päivi Ollikainen, pastori. Päivien juontajina Hilkka 
ja Keijo Kaikkonen. Todistuspuheenvuorot  Elisa Tuohi-
maa ja Minna Riihimäki. Musiikissa Sakari Heikkilä, Mik-
ko Tuohimaa, Tuomas Keskitalo, Mikko Isomaa, Jukka 
Kauppila, Iiro Komulainen ja ylistysryhmä Versot.
Lämpimästi tervetuloa!

20.30. Uudet ja vanhat terve-
tuloa mukaan. Mukaan pää-
set kun olet partiolainen 13 
vuotta > / 2015. Pe 2.10. halli-
tus partiotoimistossa klo 18–
20. La 3.10. Sudenpentujen 
retki Ranuan eläin-
puistoon. Ti 6.10. 
Seikkailijapoi-
kien retki Lii-
sanlinnassa klo 
18–20. Ke 7.10. 
päivystys par-
tiotoimistossa 
klo 14–16. Seik-
kailijatyttöjen ret-
ki Liisanlinnassa klo 
18–20. 9.–10.10. Seikkailijalei-
ri Partiokämpällä ja Karhun-
kaato 15 maastoleikki yön yli, 

Vanhustenviikko 4.–11.10.
Su 4.10. klo 10 Sukupolvien kirkko. 
Ti 6.10. klo 10–11.30 Opastusta kirjastossa 
 kännykän ja tietokoneen käytössä.  
Ke 7.10. klo 11–14   Vanhustenviikon juhla  
 seurakuntatalolla alkaa ruokailulla. 
 ”Elämän talo” puhe Pentti Kela ja Liisa Tölli.
To 8.10. klo 10–12 Valtakunnallinen ulkoilupäivä.
 Seurakuntatalon pihalla hauskasti 
 mölkkykisailua.
Kyytiä tarvitsevat: 
soittakaa 2.10. mennessä p. 044 7521 226.
Järjestää Limingan kunta, seurakunta  ja Luovi

kolmannen vuoden seikkaili-
joille, tarpojille ja samoajille 
Partiokämpällä. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta ja retki-
kirjeet lippukunnan kotisivul-

la www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: 

To 1.10. klo 10.30 
perhekerho 
ry:llä. Pe 2.10. 
klo 18.30 raa-
mattuluokka 
(7-8) ry:llä. La 

3.10. klo 18.30 
ramattuluok-

ka (5-6) ry:llä. Su 
4.10. klo 12 pyhäkou-

lut ja klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. To 8.10. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä.

Lähetyspyhä 
sunnuntaina 11.10.
Messussa klo 10 saarnaa piispa 
Andrew Gulle Tansanian 
ystävyyshiippakunnasta.
Messun jälkeen lounas 
seurakuntatalolla,
jossa mahdollisuus 
kysymyksiin ja 
keskusteluun piispa 
Gullen kanssa.
Tervetuloa!

Elisa Tu
o

h
im

aa

le ke 7.10. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Sisarilta ke 30.9. klo 18.30 
ry:llä. Perhekerho to 1.10 klo 
10 ry:llä. Nuorten perjantai 
pe 2.10. klo 18 ry:llä. Seurat 

Ruokapankki
tiistaina 6.10. klo 17–19 Kirkonkylän seurakuntakodilla 
(Tiilitie 1) ja Asukastuvalla (Honkasentie 11).
Ruokakasseja jaetaan vähävaraisille.
Järj. Kempeleen seurakunta ja MLL

su 4.10. klo 16 ry:llä. Tiistai-
kerho ti 6.10. klo 12 ry:llä. 
Lapsiperheiden ilta ti 6.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pitsailta pe 2.10. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 4.10. klo 16 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Nuorten iltakirkko to 
1.10. klo 18 kirkossa. Sisäl-
tyy rippikouluopetukseen 
ja isoskoulutukseen.
Perhemessu su 4.10. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kant-
torina Ossi Kajava, lapsi-
kuoro. Kesä II ja III -rippi-
kouluryhmät osallistuvat 
messuun. 

takodissa, Tarja Pyy.
Tulossa: Tuomasmessu su 
11.10. klo 18 seurakuntata-
lossa. Elävää musiikkia, mah-
dollisuus keskusteluun, kirk-
kokahvit. Tarkemmat tiedot 
seuraavassa lehdessä.
Diakonia: Ruoka-
kassien jakelu vä-
hävaraisille maa-
nantaisin klo 10–
11 seurakuntata-
lon alakerrassa. 
Kuorot: Keskiviik-
koisin klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa. 
Ke 7.10. klo 10.30 päiväkuo-
ro srk-talossa.  
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa sekä to 

Perhekirkko su 4.10. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
saarna Noora Kutilainen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Lapsikuoro. Avus-
taa Minna Pudas ryhmän-
sä kanssa.
Messu su 4.10. klo 14 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Sadonkorjuun kiitoskirk-
ko. Maataloustuottajien 
puurotarjoilu messun jäl-
keen srk-talolla.

Hartaus ke 30.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Omaishoitajien ryhmä to 
1.10. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa. Samanaikaises-
ti, klo 13–15, kokoontuu toi-
minnallinen ryhmä muistisai-
raille Päiväkeskuksen takka-
huoneessa.
Virsikirkko to 1.10. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Porinapirtti ti 6.10. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la ”vauvasta vaariin”. Terve-
tuloa juttelemaan ja keskus-
telemaan. Kahvitarjoilu!
Lähetyslauluilta ti 6.10. klo 
18.30 seurakuntatalossa, Si-
mo Pekka Pekkala, Ossi Ka-
java. 
Hartaus ja kodin siunaami-
nen ke 7.10. klo 13.30 Laurin-
kodissa ja klo 14 Matinkodis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ke 7.10. klo 15 Ran-

Nuttupiiri to 1.10. klo 17 
Pappilassa.
Diakonian päivystys ma 
5.10. klo 9–10.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakonia-
piiri ti 6.10. klo 
10.30 Murron 
kerhotilassa.
Keskustelu- ja 
raamattuilta ti 
6.10. klo 18–19.30 
Tyrnävän kirkon sa-
kastissa. ”Sakastissa 
puhutaan… tulevaisuudes-
ta”, mukana Johanna Ranta-
la. Tule mukaan iltaan kes-
kustelemaan tai kuuntele-
maan!
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.

klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. Perjantaisin klo 
9 perhekerho Kylmälänkylän 
kappelissa, yhteyshenkilö-
nä Mirka Lepistö, p. 045 888 
7071. Perhemessu su 4.10. klo 

12 kirkossa.
Nuoret / rippikou-

lut: Koulupas-
toripäivystys 
to 1.10. klo 11–
12.15 yläkou-
lulla ja lukiol-

la. Nuorten ilta-
kirkko to 1.10. klo 

18 kirkossa. Sisältyy 
rippikouluopetukseen 

ja isoskoulutukseen. Päivys-
tys nuorisotoimistolla pe 
2.10. klo 16–18. Nuortenilta 
pe 2.10. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Kesä III -rip-
pikoulun oppitunnit la 3.10. 

Porinapirtti 
tiistaina 6.10. 

klo 12 
Laitasaaren 

rukoushuoneella.

Kastettu: Aada Emilia Haaraniemi, 
Matias Jaakko Sakari Kokko, Enni Hilja Maija Korva, 
Kalle Simeon Karppinen
Kuollut: Katri Johanna Vähänen 43

Nuorten LeiriX 
huikea syysleiri nuorille (7-lk eteenpäin) 16.–18.10. 

Jokainen leiriläinen pääsee vaikuttamaan leirin sisäl-
töön jos vain haluaa, suunnittelupäivä on torstai 8.10. 
klo 18.30–19.30 Tyrnävän seurakuntatalolla.

Leiri toteutuu jos saamme 10 osallistujaa. Maksimissaan 
leirille mahtuu 20 osallistujaa. Leiripaikkana on Han-
nuksen Piilopirtti Tyrnävällä. Hinta 20 € / henkilö (sis.
täyshoito, mutta ei kuljetusta, omat kyydit).

Sitova ilmoittautuminen 4.10. mennessä: 
Johanna Rantala, p. 044 7372 632 tai 
Mikael Lehtimäki, p. 044 7372 633.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro sinun ja huoltajasi 
yhteystiedot, erityisruokavalio tai ruoka-aineallergiat. 
Ilmoittautumisen päätyttyä osallistujat saavat lisäin-
foa leiristä.

Auttamistiimi 
kotona asuvien ikäihmisten apuna
Seurakunnassa on aloittanut ryhmä va-
paaehtoisia, jotka voivat tulla ikäihmis-
ten koteihin auttamaan pienissä kodin 
askareissa, kuten
• lamppujen ja/tai palovaroittimen   
 patterin vaihdot
• verhojen vaihto
• pienimuotoisten ulkotöiden teko
• taulujen ym. kiinnitykset
• tietokoneongelmissa jne.
Auttaminen on ilmaista, eli siitä ei veloiteta mitään. 
Tarvikkeet ja välineet tulisi olla kodeissa valmiina eli 
vapaaehtoisten ei tarvitse käyttää omia tavaroita aut-
tamistyössä.
Jos tarvitset ”täsmäapua” johonkin asiaan kodissasi niin 
ota yhteyttä Salmeen, hän järjestää vapaaehtoisen aut-
tamaan, p. 044 7372 631, salme.kinnunen@evl.fi

Vanhustenviikon juhla 
”Tulevaisuutta rakentamaan” 
torstaina 8.10.

Ruokailu seurakuntatalossa 
kahdessa ryhmässä, klo 11 ja 
klo 11.30, jonka jälkeen kahvit 
Koivu ja Tähti -kulttuurikes-
kuksessa. 
Juhla Koivu ja Tähti -kulttuu-
rikeskuksessa klo 12 alkaen. 
Juhlapuhujana muistiasian-
tuntija Maarit Lampela, Ou-
lun seudun muistiyhdistyk-
sestä. Aiheena: Kuinka varautua tulevaan? Kunnan ja 
seurakunnan tervehdykset, musiikkia, yhteislaulua.  
Juhla päättyy tanssiin Omat pojat -yhtyeen tahdissa. 
Ruokailuun ilmoittautumiset viim. torstaina 1.10. 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284.

Kastettu: 
Elias Benjamin Ervasti, 
Onni Juhani Huhtala, 
Aino Maria Kristiina 
Kurimus

Mikkelinpäivän 
perhemessu
4.10. klo 12

Messua vietetään ”pieni on suurin” -teemalla juhlista-
en 70-vuotiasta kirkkomme päiväkerhoa / varhaiskas-
vatusta. Messun alussa on mahdollista lapsilla valita 
avustustehtäviä tehtäväkiskasta. Avustustehtävät si-
sältyvät messuun. Saavuthan kirkkoon viimeistään klo 
11.45. 
Messun jälkeen tarjoilua kirkon pihalla.
Tervetuloa kuulemaan enkelien siipien huiske ja havi-
na yhdessä päiväkerholaisten, pyhäkoululaisten, lapsi-
kuorolaisten, Simo Pekan, Ossin, Jarin, Anjan, Annen 
ja Sirpan kanssa!

klo 10–15 Koortilassa ja kesä 
II oppitunnit klo 10–15 seu-
rakuntatalossa. Päivään sisäl-
tyy välipala. Molemmat ryh-
mät osallistuvat su 4.10. klo 
12 perhemessuun kirkossa. 
Koivu ja tähti -ryhmän arpa-
jaisten palkinnot toimitetaan 
suoraan voittajille viikkojen 
43–44 aikana tai voitosta il-
moitetaan puhelimitse.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Porinapirtti ti 
6.10. klo 12.    
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 2.10. klo 19 aikuisten il-
ta ry:llä. La 3.10. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Kyllönen ja 7.–8.-lk Hyväri. 

Su 4.10. klo 12 mikkelinpäivän 
perhekirkko. Klo 17 radioseu-
rat ry:llä. Ma 5.10. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 6.10. klo 13 
seurat Päiväkeskuksessa.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 3.10. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 raamattuluo-
kat: pienet Puroila ja isot Hy-
väri. Su 4.10. klo 12 mikkelin-
päivän perhekirkko. Klo 17 
seurat Muhoksen seurakun-
tatalolla. 

Aamukamma-
ri keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 
Pappilassa.

Seurakuntaker-
hoa ei tiistaina 

6.10.
Kuorot: Kirkkokuoron har-

joitukset keskiviikkoisin klo 
18 ja Lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän seurakuntatalon kerho-

huoneessa.
Nuorten ilta to 1.10. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
2.10. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 3.10. Haapaveden 
ry:llä  alkaen klo 11 ruokailul-
la. Seurat su 4.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
sailta pe 2.10. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 4.10. klo 16 ry:llä.

Raamattu- ja tuumailupiiri eli RaaTuu 
aloittaa taas ke 7.10. Temmeksen seurakuntatalolla 

kokoontumiset Leila Ikosen johdolla. 

Ajankohta ja aloitusaika vaihtuivat keskiviikolle 
klo 17.30, mutta toivottavasti kaikki 

kiinnostuneet pääsevät tulemaan.

Vanhustenviikon juhla 
torstaina 8.10. klo 13–15 
Tyrnävän Rauhanyhdistyksellä
Tiedossa mukavaa ohjelmaa ja 
täytekakkukahvit.
Arpajaiset (1 € / arpa).
Jos tarvitset kyytiä tai avusta-
jaa, ilmoita siitä perjantaihin 
2.10. mennessä Riitta Pesosel-
le, p. 044 7372 630. Kyyti on 
ilmainen. 
Järjestää: Tyrnävän kunta ja 
seurakunta, Lakeuden Palveluyhdistys ry. ja Villa Tyrni

Seurakunnalla 
on uudet kotisivut. 

Käy tutustumassa 
osoitteessa 

www.tyrnavan-
seurakunta.fi



20 Rauhan Tervehdys  |  Nro 30  |  30.9.–7.10.2015

Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 

hyviä asioita.

Nimipäiväni heinäkuussa oli ikimuistoinen: ensim-
mäistä kertaa lämmitin naistenviikolla leivinuu-
nia. Kylmän kesän jälkeen syksy on tuntunut eri-

tyiseltä. Lämpimiä iltoja on riittänyt ja värikkäät puut 
ovat vanginneet huomion teiden varsilla. 

Minua hoitaa ajatus lapsuudenkotini lähellä olevan 
tunturin laelta avautuvasta maisemasta. Ukkini ja mo-
net esi-isäni ennen häntä ovat katselleet samoja näky-
miä. Haluaisin tietää, onko maisema saanut heidät yhtä 
hiljaiseksi kuin minut joka kerta tunturiin kiivetessäni. 

Erkki Leminen kirjoitti runossaan: ”Luonto on ava-
ramielinen ja kärsivällinen. Se ei vaadi eikä soimaa, vaan 
odottaa ja antaa. Se on Luojansa kaltainen, päästää kii-
reiset menemään, mutta puhelee kuunteleville.” Jo silmi-
en sulkeminen ja maiseman kuvittelu tuo rauhan. 

Pelon myöntäminen vie arkisen elämän mukavuus-
alueen ulkopuolelle. Aina pelkoa ei pysty pukemaan 
sanoiksi. Se voi olla möhkäle, jonka toivoisi voivan-

sa laittaa estolistalle päänsisäisessä uutisvirrassa. 
Eikä pelkoa aina uskalla ottaa käsittelyyn kuin palan 

kerrallaan. Tulevaisuutta ei voi koskaan ennustaa täy-
dellisesti, mutta sairastuessa tulevien tapahtumien en-
nakoimattomuus voi olla erityisen pelottavaa. 

Entä mitä minulle tarkoit-
taa, kun jokaisissa uutisissa pu-
hutaan turvapaikanhakijoista? 
Mikä tieto on luotettavaa? 

Toinen ihminen harvoin 
poistaa pelkojani, mutta luvallani voi olla minulle läsnä. 
Harvoin meillä on toisillemme sellaisia vastauksia, jot-
ka eivät voisi muuttua jo huomenna. Kun toinen jaksaa 
ottaa tunteeni vastaan tosissaan, kohtaaminen toteutuu 
kauneudessaan. 

Sunnuntaina saan mennä kirkkoon, jos siltä tuntuu. 
Vaikka tottumuksesta, kukaan ei kysy tulemiseni 
syytä. Saan olla suorittamatta. Saan myös jäädä ko-

tiin nukkumaan, jos sinä aamuna huvittaa. Saan kutsua 
ystäväni kotiini ja jos siltä tuntuu, rukoilemme. 

Saan rakentaa maailmankatsomukseni itse ja halutes-
sani siinä saa olla hengellisiä aineksia, 

minulle rakkaita aarteita. Saan 
uskoa tai olla uskomatta. 

JOHANNA RISSANEN
opiskelija
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Palautetta
• Luin Rauhan Tervehdyksen 
(numero 29, ilm. 23. syys-
kuuta) kirjoituksen vihapu-
heesta netissä otsikolla Net-
tiviha rassaa kansakuntaa:

Voisi sen niinkin ajatella, 
että vihapuhe rajoittaa sa-
nanvapautta. 

Uskaltaako sitä enää ker-
toa omaa mielipidettään so-
siaalisessa mediassa, somes-
sa, jos pelkää millaisia uh-
kailuja tulee perään?

Jukka Sihvola

• Viime viikon Rauhan Ter-
vehdyksessä oli juttua Kaak-
kurissa Pyhän Andreaan kir-
kolla kokoontuvasta kerhos-
ta, jonne kutsutaan erityis-
lasten vanhempia.

Jutun otsikko oli erään 
kerhoäidin toteamus ”Hie-
roja olisi ylellisyyttä”.  Lau-
sahdus liittyi paikalla ollei-
den äitien toivomukseen ker-
hojen sisällöistä.

Juttu kirvoitti ilahdutta-
vaan lukijakommenttiin. 
Eräs hieroja tarjoutui hiero-
maan 2–3 äitiä ilmaiseksi.

”Minulla on halu tuoda 
hyvää oloa ja mieltä äideille”, 
lukijapalautteessa todettiin.

Lehden toimitus on välit-
tänyt terveiset Kaakkurin 
kerhon ohjaajille. 

Toimitus

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Saan olla 
suorittamatta.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

Tilaa Rauhan 
Tervehdys 
lahjaksi!
Jos ystävälläsi tai sukulaisel-
lasi on mainosjakelukielto, 
mutta hän haluaisi lukea Rau-
han Tervehdyksen, lehden voi 
tilata myös lahjaksi. Vuositi-
lauksen hinta on arvonlisä-
veron kanssa 35,20 euroa. Ti-
laaminen onnistuu soittamal-
la numeroon 044 5626 450 tai 
laittamalla sähköpostia toi-
mitus@rauhantervehdys.fi.

toimitus@rauhantervehdys.fi

Oulussa järjestetään kirk-
komusiikkipäivät 6.–7. 
lokakuuta ja ensimmäis-
tä kertaa päiville kutsu-

taan mukaan seurakuntalaisia.
Oulun hiippakuntakanttori 

Raimo Paaso pitää seurakunta-
laisten läsnäoloa kirkkomusiikki-
päivillä nykyisin selviönä.

Hänen mukaansa seurakun-
talaiset toteuttavat tasavertaises-
ti jumalanpalveluksia työntekijöi-
den kanssa. 

– Monissa seurakunnissa on 
olemassa esimerkiksi jumalanpal-
velusryhmiä, jotka suunnittelevat 
messuja työntekijöiden rinnalla.

Valtakunnallisilla jumalanpal-
veluspäivillä Jyväskylässä helmi-
kuussa lähes puolet osallistujis-
ta oli seurakuntalaisia. Näin oli 
nyt ensimmäistä kertaa. Aiem-
min päivät ovat olleet enemmän-
kin kirkon henkilöstön keskinäi-
siä tapaamisia.

Lapuan hiippakuntasihteeri 
Kai Jantunen puhuu Oulun kirk-
komusiikkipäivillä inhimillisestä 
jumalanpalveluksesta.  

Paaso kertoo kuullensa Jantu-
selle sattuneista mokista messuis-

Seurakuntalaiset saavat 
harvinaisen kutsun

sa aiemmin.
– Inhimillisessä jumalanpalve-

luksessa sattuu ja tapahtuu. Sattu-
muksien kautta on päästy juma-
lanpalveluksissa syville urille. Ta-
voitteena onkin päästä messuissa 
hyvässä mielessä pois kaavoista. 

– Jantusen osiossa halutaan 
kuulla myös osallistujilta juma-
lanpalveluksissa sattuneista köm-
mähdyksistä. 

Kirkkomusiikkipäiviin liitty-
en Oulun tuomiokirkossa järjes-

tetään 6. lokakuuta kello 19 ilta-
musiikkitilaisuus, jossa esiintyy 
Gospel-Covertajat -yhtye. 

Illan aikana yleisö voi osallis-
tua yhteislauluihin, jotka ovat uu-
teen virsikirjan lisävihkoon valit-
tavia lauluja.

Avoin viikkomessu pidetään 
Oulun tuomiokirkossa 7. loka-
kuuta kello 9.

RIITTA HIRVONEN

Gospel-Covertajat esiintyy 6. lokakuuta Oulun tuomiokirkossa.


