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Vastarannan Kiiski 

Sivareita värvättävä lisää 

Pääkirjoitus

Usko oikein
Kirjailija ja suomentaja Antti Nylénin mu-
kaan oikeaoppisuus ei ole pahaksi.

”Englantilainen kirjailija G. K. Chester-
ton kiinnitti sata vuotta sitten huomiota 
siihen, että sanasta oikeaoppinen oli tul-
lut pilkkanimi. Vähintään siitä saakka oi-
keaoppiseksi onkin haukuttu ahdasmielis-
tä tyyppiä, joka hyväksyy ylhäältä anne-
tut periaatteet kritiikittä, omaa järkeään 
käyttämättä.

Oli aika, jolloin harhaoppinenkin oli 
mielestään oikeaoppinen. Eikä hän ylpeil-
lyt sillä, että kapinoi auktoriteetteja vas-
taan. Hän piti selvänä, että auktoriteetit 
kapinoivat häntä vastaan.

Ja silti hän oli väärässä kuin mies, jonka 
mielestä kuu on juustoa.

Kristityt ovat auttaneet kärsiviä ja köy-
hiä parhaansa mukaan, koska heidän op-
pinsa, ei vain järki tai omatunto, on käske-
nyt. Myös ilmainen terveydenhoito ja ää-
nioikeus ovat opin, eivät järkeilyn tai mo-
raalisen vaiston ilmauksia. Sata muutakin 
asiaa voisin mainita.”

Vantaan Lauri 20. syyskuuta 2012

Muut lehdetAatoksia

tä työtehtävien vaihtuminen tai lapsen 
sairastuminen toisesta tuntuu?

Aina emme olekaan tietoisia siitä, 
miten itse toisia kuuntelemme tai mi-
hin kaikkeen oma viestintäkäyttäy-
tymisemme vaikuttaa. ”Kuunteletkos 
minua” tai ”Etkö sinä nyt sitä ymmär-
rä” ovat lausahduksia, jotka voivat lip-
sahtaa pahaa tarkoittamatta mutta saa-
da aikaan pelkoa ja surullista mieltä.

Kuunteleminen on voima. Se voi an-
taa paljon ja vahvistaa, mutta myös vie-
dä mukanaan.

On hyvä muistaa, että aina ei jak-
sa tai edes tarvitse kuunnella. Toisel-
la riittäisi kerrottavaa, joka on kauka-
na käsiteltävästä aiheesta, ja omat asi-
at pyörivät kiireisimpinä mielessä. Täl-
löin on oikeutettua ehdottaa: voisim-
meko puhua myöhemmin.

Mutta jo tämän sanominen, pieni-
kin aika. Pysähtyminen. Osoitus toi-
selle, että tämän asia on tärkeä, on 
myös osoitus siitä, että ihminen on it-
sessään tärkeä.

SuSaNNa HämäläiNeN
Kirjoittaja on tuleva viestinnän ja 

vuorovaikutuksen ammattilainen, joka 
viimeistelee kuuntelemista työyhteisössä 

käsittelevää pro gradu -tutkielmaansa 
Jyväskylän yliopistoon.

Tärkein   
mutta 
näkymättömin?

Miltä sinusta tuntuu, jos toi-
nen keskeyttää puheesi tai 
vähättelee ideaasi? Entä 
jos yrität kertoa huolesta-

si, mutta vastaukseksi saat kiireisen 
olankohautuksen tai vihaisen tuhah-
duksen?

Kuuntelemista pidetään tärkeim-
pänä vuorovaikutustaitonamme. Se 
on vahvasti arjessa läsnä ja kietoutuu 
aina käytännön asioiden hoitamises-
ta ihmissuhteiden ylläpitoon. Kuun-
telemisen merkitystä pysähdytään 
kuitenkin vain harvoin pohtimaan.

Kiinnostuksen osoittamista, toi-
sen asemaan asettumista, ilmeiden ja 
eleiden tulkitsemista… Kuuntelemi-
nen vaatii meiltä aktiivisuutta ja mo-
nipuolista osaamista. Silti usein aja-
tellaan, että se ”vain tapahtuu” – nä-
kymättömästi, kuin itsestään.

Kuuntelemisen arvostus nivou-
tuu myös muiden asioiden arvosta-
miseen. Millainen on työntekijä, jo-
ka haluaa seurata tunnollisesti ohjei-
ta ja hoitaa työnsä hyvin? Entä ystävä, 
joka vilpittömästi osoittaa tukea eikä 
tuomitse virheitä?

Molemminpuolinen kuuntelemi-
nen mahdollistaa asioiden jouhevan 
etenemisen ja yhteisen ymmärryksen 
saavuttamisen. Lisäksi se on voima-
vara toisten kanssa toimiessa.  Oman 
taakan kantamisessa ja eteenpäin jat-
kamisessa auttaa ihmeellisen paljon, 
kun joku jaksaa kuunnella.

Arjen lisäksi kuuntelemisen mer-
kitys korostuu erityistilanteissa, ku-
ten muutoksissa tai kriiseissä. Mones-
ti ehdimme itse kertomaan omat aja-
tuksemme ensin ja toisen näkökul-
ma voi jäädä kokonaan huomioimat-
ta. Olemmeko osanneet kysyä, mil-

Toukokuun lopussa Oulun yhteinen kirkkovaltuusto vas-

taanotti valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin, että seu-

rakuntayhtymä tarjoaisi vuosittain siviilipalvelusvelvolli-

sille esimerkiksi 3–5 työpalvelupaikkaa. Ne ilmoitettaisiin sivii-

lipalveluskeskuksen paikkarekisterissä avoimik-

si ja avoimesti haettaviksi. Kustannukset pitäisi 

aloitteen mukaan varata jo seuraavaan talous-

arvioon.

Siviilipalveluslaki suo kansalaiselle vapautuk-

sen asepalveluksesta vakaumuksen perusteella. 

Siviilipalvelusvelvollisten värvääminen kertoisi 

aloitteen mukaan, että kirkko on kiinnostunut 

jäsentensä erilaisista elämäntilanteista ja halu-

aa tukea nuoria miehiä.   

Oulun seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on ollut siviili-

palvelusvelvollisia tarpeen mukaan. Paikka on täytetty, kun tar-

ve on täyttynyt ja hakeutumassa on ollut tehtävään sopiva hen-

kilö. Muun muassa tähän käytäntöön halutaan aloitteessa muu-

tos. Avoimessa haussa kaikki olisivat tasa-arvoisessa asemassa.

Tiettyyn työpalvelupaikkamäärään sitoutuminen antaisi 

signaalin, jonka mukaan seurakuntayhtymä ottaa tosissaan 

yhteiskuntavastuunsa. Monelle syrjäytymisvaarassa olevalle 

nuorelle siviilipalveluspaikka voi merkitä yhtä 

askelta kohti selviytymistä. Samalla seurakun-

tayhtymä lisäisi työpalvelupaikkojen tarjontaa 

Oulun seudulla, jossa paikan löytäminen on ollut 

haastavaa.

Kustannukset siviilipalvelusvelvollisesta ovat 

työnantajalle karkean arvion mukaan noin  

7 000–10 000 euroa. Se tuskin on liikaa, kun 

ottaa huomioon, että palvelukseensa voi saada 

jopa erityisosaajia. Samalla siviilipalvelusvelvolli-

nen hankkii arvokasta työkokemusta. 

Pekka HeliN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Huikean 
kiehtova Jeesus
Kirjailija Pasi Lampela on lukenut Kirjo-
jen Kirjan.

”Raamattu on luultavasti upein kirja, 
mitä on tehty. Se on täynnä hurjaa draa-
maa, ja Jeesus on huikean kiehtova hah-
mo. Näen, että Jeesuksessa olisi esikuvaa 
monelle radikaalille ja yhteiskunnallisel-
le uudistajalle.

Raamatun tarinoita on tullut pyöritel-
tyä töissä. Siellä on paljon sellaista aines-
ta, minkä aliarvioiminen olisi tosi väärin. 
Itse olen uskonnoton. Kirkossa on paras-
ta ihmisarvon puolustaminen ja heikom-
piosaisten asiasta muistuttaminen. Arvos-
tan myös vaatimusta nähdä ihminen muu-
nakin kuin mekaanisena tuloksentekijänä, 
kun puhutaan sielusta, kuolevaisuudesta ja 
ikuisuudesta.”

Sana 20. syyskuuta 2012

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Monelle 
syrjäytymisvaarassa 
olevalle nuorelle 
siviilipalveluspaikka 
voi merkitä yhtä 
askelta kohti 
selviytymistä.
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Oulun seurakuntien yhtei-
seen kirkkovaltuustoon 
on tulossa käsittelyyn 18 
valtuutetun allekirjoitta-

ma aloite, jossa seurakuntayhty-
män halutaan ottavan aktiivisem-
man roolin siviilipalveluksen työ-
palvelupaikkojen tarjoamisessa. 

Aloitteen allekirjoittajat toivo-
vat, että mahdolliset työpalvelu-
paikat ilmoitettaisiin siviilipalve-
luskeskuksen paikkarekisterissä, 
jolloin ne olisivat kaikkien haet-
tavissa. He esittävät, että laajeneva 
seurakuntayhtymä voisi huomioi-
da budjetissaan esimerkiksi 3–5 
työpalvelupaikan kustannukset. 

Yhden siviilipalvelusvelvollisen 
kustannukset palvelupaikan tar-
joajalle ovat siviilipalveluskeskuk-
sen tietojen mukaan noin 7 000– 
10 000 euroa vuodessa. 

ennakointi budjetissa 
on välttämätöntä
Nykyisin työpalvelupaikkoja ei 
aktiivisesti tarjota, vaan sellai-
sen mahdollisuudesta keskustel-
laan, kun joku siviilipalveluksen 
suorittamisesta kiinnostunut ot-
taa yhteyttä.

Oulun seurakuntayhtymän 
henkilöstöpäällikkö Seppo Pit-
käaho kertoo, että Oulun seura-
kunnissa siviilipalveluksen suo-
rittajia on ollut keskimäärin 2–3 
vuosittain. 

– Joinain vuosina minulle on 
tullut kymmenkunta yhteydenot-
toa, jonain vuonna ehkä vain yksi, 
Pitkäaho kuvailee. 

Siviilipalvelusvelvollisten otta-
mista vaikeuttaa toisinaan se, et-
tei budjetista löydy tarpeeksi ra-
haa. Näin kävi esimerkiksi viime 
vuonna Oulujoen seurakunnassa. 
Siellä oli tiedossa sopiva siviilipal-
velusvelvollinen, mutta hän joutui 
suorittamaan alkuosan palveluk-
sestaan muualla, koska budjetissa 
ei ollut varaa hänen ottamiseensa.

lukumäärään 
sitoutuminen epäilyttää
Oulun seurakuntayhtymä laa-
jenee vuoden alussa, kun Hau-
kiputaan, Kiimingin ja Oulun-
salon seurakunnat liittyvät mu-
kaan. Aloitteesta on keskusteltu 
myös kaikkien seitsemän seura-
kunnan edustajien kesken. Siellä 
aloitteeseen suhtauduttiin peri-
aatteessa myönteisesti, mutta ak-
tiivisemman roolin ottamisen si-
jaan tilanne haluttiin säilyttää en-
nallaan. 

Henkilöstöpäällikkö Seppo 
Pitkäaho toteaa, että käsiä ei ha-
luttu sitoa mihinkään tiettyyn 
paikkamäärään. Hänen mukaan-
sa kokemukset siviilipalvelusvel-

Aloite siviilipalveluspaikkojen lisäämiseksi Oulun seurakunnissa

Seurakunnilta kaivataan aktiivisuutta

vollisista ovat kuitenkin olleet 
pääsääntöisesti positiivisia, eikä 
keskustelussa ole tullut esille pe-
riaatteellisia ongelmia siviilipal-
veluksen suorittajien suhteen. 

– Yleensä he ovat olleet seura-
kunnan aktiviteeteissa mukana 
olevia nuoria, joille toiminta on 
tuttua.

Paikat halutaan 
jakoon tasapuolisesti
Tämä tuttuus voi olla myös on-
gelma, toteaa aloitteen alulle pa-
nija, Oulun seurakuntien yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsen Tuula Ok-
konen. Hänen mielestään on tär-
keää, että paikat olisivat tasapuo-
lisesti kaikkien haettavissa.

– Paikat eivät saisi mennä vain 
niille niin sanotuille hyville tyy-
peille tai hyvien perheiden lapsil-
le. Se, ettei siviilipalveluspaikkoja 

ole tarpeeksi tarjolla, lisää syrjäy-
tymisen riskiä, Okkonen toteaa. 

Lain mukaan jokainen siviili-
palvelukseen määrätty nuori viet-
tää ensin kuukauden mittaisen pe-
ruskoulutusjakson siviilipalvelus-
keskuksessa Lapinjärvellä. 

– Mikäli palveluspaikkaa ei 
löydy tuona aikana, nuorta voi-
daan painostaa ottamaan mak-
simissaan puolen vuoden mittai-
nen henkilökohtainen syyloma, 
jolloin hän etsii palveluspaikkaa. 
Tuona aikana hän ei kuitenkaan 
ole oikeutettu yhteiskunnan tu-
kiin, Okkonen huomauttaa.

Hänen mielestään siviilipalve-
luspaikkojen lisäämisellä ja nii-
den avoimella täyttämisellä lähe-
tettäisiin nuorten lähipiirille vies-
tiä siitä, että jokainen on tasa-ar-
voinen.

– Olisi hienoa, että seurakun-
nat olisivat se paikka, jossa kun-
nioitetaan näiden nuorten mies-
ten vakaumusta.

kaikki irti 
siviilipalvelusmiehistä
Lapinjärven siviilipalveluskes-
kuksen johtaja Mikko Reijonen 
pitää oululaisvaltuutettujen aloi-
tetta avauksena, jolla aidosti ha-
lutaan edistää nuorten tilannetta 
ja toteuttaa yhteiskuntavastuuta. 

Oulussa on siviilipalveluskes-
kuksen tietojen mukaan tällä het-
kellä 55 mahdollista palveluspaik-
kaa, lähialue mukaan lukien mää-

rä nousee Reijosen arvion mu-
kaan 70–80 välille.

– Tuo 3–5 paikkaan sitoutumi-
nen kuulostaa hyvältä, sillä silloin 
siviilipalvelusvelvollisten ottami-
sesta tulisi johdetumpaa ja proses-
sista läpinäkyvämpää.  

Reijonen tulkitsee aloitteen 
merkiksi siitä, että seurakuntayh-
tymän toimintaa halutaan kehit-
tää. Hän kannustaa etsimään seu-
rakuntien organisaatioista erilai-
sia tehtäviä, joissa velvolliset voi-
sivat palvella.

– Sivarin osaamista saa ja pitää 
hyödyntää monipuolisesti. Miele-
kästä siviilipalvelustyötä voi löy-
tyä vaikkapa kirkkoherranviras-
tosta, vahtimestari- ja keittiöteh-

E l s i  S a l ovaa ra

tävistä ja miksei myös diakonias-
ta. Palveluspaikalla on oikeus ja 
velvollisuuskin ottaa siviilipalve-
lusvelvollisesta kaikki irti.

Oulun seurakuntien yhteinen 
kirkkovaltuusto keskustelee aloit-
teesta seuraavassa kokouksessaan 
5. marraskuuta. 

elSi SalOVaaRa

Vuoden päästä Haukiputaan 
seurakunnassa siviilipalveluksensa 
aloittavan Janne Alakiutun 
haastattelu on luettavissa osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi 
sekä www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Uuden Oulun alueen kutsuntatilaisuudet jatkuvat Raatissa tämän viikon loppuun saakka. Kuvassa nuoret miehet odottavat vuoroaan kutsuntalautakunnan eteen. 
Puolustusvoimien ja kaupungin edustajista koostuva kutsuntalautakunta määrää heidät joko asepalvelukseen tai siviilipalvelukseen heitä kuultuaan. 

Lukuja siviilipalveluksesta

• Vuosittain siviilipalvelukseen tulee noin 2 500 hakemusta, 

Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa koulutetaan heistä 12 

saapumiserässä noin 1 800. Pohjois-Suomen sotilasläänin alueelta 

siviilipalvelukseen hakeutuu 1–2 % asevelvollisista.

• Suurin osa tulee Etelä-Suomen suurista kaupungeista, joissa myös 

palveluspaikkatilanne on parhain. 

• Koko maassa on noin 2 000 aktiivista palveluspaikkaa, joissa on 

mahdollisuus ottaa siviilipalvelusmies. Noin 60 % palveluspaikoista 

on kuntasektorilla.

• Avoimet, julkisessa haussa olevat palveluspaikat näkyvät 

siviilipalveluskeskuksen sivuilla osoitteessa www.sivarikeskus.fi. 

Tiistaina 25.9. sivuilla oli haettavana 13 avointa paikkaa Oulussa.

• Aivan kuten varusmiehet, siviilipalvelusmiehet ovat oikeutettuja 

ilmaiseen muonitukseen, majoitukseen, työvaatetukseen ja 

terveydenhoitoon sekä lomamatkoihin. Palkkaa heille ei makseta. 

Jos aloite ei nyt 
mene läpi, niin 
valtuutetut ovat 
joutuneet ainakin 
miettimään, 
miten nuoria 
miehiä erilaisissa 
elämänvaiheissa 
tuetaan.

Tuula Okkonen

2013
OULU LAAJENEE
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On vaikea usein saa-
da selkoa, onko maa-
ilma kulloinkin ajan-
virtauksissa menos-

sa parempaan vai huonompaan 
suuntaan?

Onko ihmisoikeuksien, ih-
misyyden ja ihmismielen va-
paan valinnan osalta havait-
tavissa ja tapahtumassa jota-
kin edistystä ja kehitystä? Myös 
täällä pohjoisen elämänpiirissä?

Yle TV1:n A-studio (19.9.) 
puuttui vanhoillislestadiolai-
sen uskonliikkeen ongelmiin 
ehkäisykysymyksissä. Jumalan 
varjolla harjoitettu häikäilemä-
tön propaganda syntyvyyden 

säännöstelyn ”synnillisyydes-
tä” on ihmisoikeuksia louk-
kaava asia.

Säännöstelyn ratkaisuis-
sa ihmismieliä ja sieluja pelo-
tellaan taivasosuuden menet-
tämisellä, jos nainen itsenäi-
sesti päättää oman kehonsa 
toiminnasta eikä suostu otta-
maan siitä harteilleen synnin 
raskasta taakkaa.

Lestadiolainen uskonlii-
ke ei ole ainoa, joissa harjoi-
tetaan hengellistä ja henkistä 
väkivaltaa, mielivaltaa ja suo-
ranaista terroria suojattomia 
herkkiä ihmismieliä kohtaan 
keskiaikaisin pimein keinoin.

A-studion haastattelussa 
mukana olleen piispan kaar-
telu ja kiertely, kiemurtelu oli 
surullista ja masentavaa kat-
sottavaa ja kuultavaa. Kirkko 
kantaa povellaan kyykäärmei-
tä eikä uskalla selväsanaises-
ti puuttua omassa porraspääs-
sään esiintyviin ihmisoikeus-
kysymyksiin ja -loukkauksiin.

Kaipa siksi, koska kirkos-
sa myös itsessään rehottaa us-
konasioissa epärehellisyys ja 
moraaliton kaksinaamaisuus.
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Tuntuu, että mietimme 
joskus liikaa, minkä ikäi-
set ihmiset ovat tärkeim-
mässä roolissa kotikun-

nassamme. Ovatko ne lapset ja 
nuoret, lapsiperheet, ikääntyvät 
ihmiset vai vanhukset? Mieles-
täni kaikki he ovat tärkeitä.

Lasten ja nuorten kohdalla 
sopivan kokoisia opetusryhmiä, 
kouluruokailun terveellisyyttä, 
koululiikuntaa sekä koulujen 
iltapäiväkerhotoimintaa tulee 
kehittää. Lapsille ja nuorille tu-
lee tarjota monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia. Aikuisi-
na voimme olla kannustamassa 
lapsia ja nuoria hyvien harras-
tusten pariin. Nuorten koulut-
tautumista ja työllisyyttä tulee 
myös tukea.

Lapsiperheiden kohdalla tu-
lee huomioida perheiden erilai-
suus. Apua perheiden erilaisiin 
elämäntilanteisiin täytyy pystyä 
tarjoamaan esimerkiksi ennal-

taehkäisevillä toimenpiteillä, 
sekä Oulu-lisän avulla. Päivä-
hoidon laatuun ja monipuoli-
suuteen tulee panostaa.

Vanhempien työpaikkojen 
sijainti mahdollisimman lä-
hellä perheen kotia on tärkeää, 
jotta aikaa perheelle jää enem-
män. Työpaikkojen luomises-
sa yritysten ja kunnan päättä-
jien välinen yhteistyö ja kom-
munikointi ovat tärkeitä asioi-
ta, jotta kotikuntamme kasvaa 
tulevaisuudessa entistä elin-
voimaisemmaksi.

Alueen yritysten verkos-
toitumista ja yhteistyötä tulee 
myös kehittää. Kunnan kaa-
voituksilla ja kuntapäättäji-
en yrittäjämyönteisellä ilma-
piirillä saamme alueellemme 
enemmän yrityksiä. Tämä ta-
kaa meille jokaiselle varmem-
min palveluiden monipuoli-
semman säilymisen oman 
kotikuntamme eri alueilla 

ja työpaikkoja.
Ikääntyvä väestö tarvitsee 

huomattavasti enemmän pal-
veluita tulevaisuudessa. Pal-
veluseteleiden käyttöä tulee 
lisätä. Niiden käytön tulee ol-
la kustannustehokasta ja koh-
teisiin on tarjottava valinnan-
vapautta. Palvelujen laatu on 
myös tärkeää. Myös vanhus-
ten sekä veteraanien omatoi-
misuutta ja asumismahdolli-
suutta mahdollisimman pit-
kään kotona tai muussa tu-
tussa ympäristössä tulee tukea 
heitä kunnioittavalla tavalla. 

Tehdään kestäviä päätöksiä 
tulevaisuuteen katsoen.

HeiDi kemPPaiNeN
kunnallisvaaliehdokas, Oulu (Kok.)

Kaikenikäiset ovat tärkeitä

Lähetä 
palautetta 

osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla toimitus@
rauhantervehdys.fi.

Palautetta antadeiden 
kesken arvomme 

kirjalahjan!

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4931 | oulu@vvo.fi
www.vvo.fi

VAKUUSMAKSU 
VAIN 250 € 

Vehreä ja rauhallinen Alppila sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta, kävelyetäisyydellä Tuiran ja Välivainion monipuoli-
sista palveluista. Busseilla, omalla autolla sekä pyörällä pääsee käte-
västi kulkemaan yliopistolle, Teknologiakylään ja keskustaan.

Alppitie 12 on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo, joka saa uu-
den tyylikkään ilmeen perusparannuksen myötä. Alkuperäis-
tä ovat asuntojen tilavat, valoisat huoneistopohjat, muutoin 
kaikki onkin uutta. Keittiöissä on mm. astianpesukoneet ja 
keraamiset liedet. Kaksioissa ja kolmioissa on lasitetut parvekkeet.   

Alppitie 12, valmistuu 11/2012
Asuntotyypit  m2 vuokra, €/kk   
1h+kk 32,5 531-560
2h+k+p 52  651-674
2h+k+p 61,5 730-759
3h+k+p 79,5 895-918

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot 
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen 
alkamisesta. Varallisuusrajat. Katso kohteen virtuaaliesittely ja 
lisätiedot osoitteesta www.vvo.fi/alppitie12. Muuta meille!

Uusittuja vuokrakoteja Alppilaan!
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OPERAATIO JOULUN LAPSI –KERÄYS  
1.10.-11.11.2012

Joulupakettikeräys Romanian ja Moldovan lapsille.
Keräyspiste Oulun Vapaaseurakunnassa, Kirkkokatu 34.

Ohjeet www.joulunlapsi.fi

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Oikaisu

Viime viikon lehdessä sivulla 3 olleessa 
jutussa Tiukka talous uhkaa kanttoreita 
oli käytetty vanhentuneita kanttorini-
mikkeitä A-, B- ja C-kanttori. Tutkin-

tojen nimikkeet ovat muuttuneet ja nykyisin 
käytössä olevat viralliset termit ovat: 1. Laaja 
yliopistotutkinto (vanha A-kanttori), 2. Ylempi 

korkeakou-
lututkin-
to (vanha B-
kanttori) ja 3. 
Muu piispankoko-
uksen hyväksymä tutkinto (vanha C-kanttori). 

Jutussa todetaan virheellisesti, että ainoas-
taan A-kanttorit olisivat yliopistotutkinnon 
suorittaneita. Toimitus pahoittelee virhettä. 
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Uskonnonvapautta 
rajoitetaan yhä 
enemmän
Tuoreen tutkimuksen mukaan 
uskontoja tunnustavat ihmiset 
ympäri maailman kohtaavat 
yhä enemmän rajoituksia.

Vuoden kestänyt tutkimus-
periodi päättyi kesällä 2010. 
Sen mukaan 75 prosenttia maa-
ilman väestöstä elää valtiossa, 
jossa on korkeat tai erittäin 
korkeat rajoitukset uskontoja 
tai niiden harjoittamista koh-
taan kertoo tutkimuksen to-
teuttanut Pew Forum on Reli-
gion & Public Life.

Ilmapiiri on tutkimuksen 
mukaan tullut entistä viha-
mielisemmäksi kaikkialla maa-
ilmassa. Erityisesti rajoituksia 
uskonnon vapauteen on asetet-
tu Lähi-idän ja Pohjois-Afri-
kan, sekä Euroopan ja Saharan 
alapuolisen Afrikan alueilla.

Tutkimus paljastaa, et-
tä maailmanlaajuisesti rajoi-
tuksia on tullut yhä enemmän 
paitsi maissa, jotka entuudes-
taan turvasivat uskonnonvapa-
utta vain heikosti, myös Yhdys-
valtojen ja Sveitsin kaltaisissa 
maissa, joissa kansalaiset ovat 
nauttineet korkeasta uskonnol-
lisesta vapaudesta.

Kirkko poltettiin 
Pakistanissa
Suomen Lähetysseuran yhteis-
työkumppanin Pakistanin kir-
kon Mardanissa sijaitseva kirk-
korakennus poltettiin perjan-
taina 21.9. mielenosoitusten yh-
teydessä.

Tuhannet eri poliittisten ja 
uskonnollisten puolueiden ak-
tivistit sekä opiskelijat protes-
toivat Muhammedia pilkkaa-
vaa videofilmiä vastaan myös 
Mardanin alueella. Mielen-
osoittajat marssivat kaupun-
gin läpi St. Paulin kirkkoon, 
rikkoivat kirkon kalusteet ja 
kaiken muun irtaimiston sekä 
Raamatut.

Lähetysseuran saamien tie-
tojen mukaan mielenosoittajat 
polttivat myös kirkon yhteydes-
sä sijaitsevan St. Paulin koulun, 
pappilan ja kaksi alueella si-
jainnutta taloa. Toisessa talos-
sa asui koulun rehtori. Alueen 
asukkaat pakenivat alueen ai-
tauksessa sijainneen takapor-
tin kautta.

Kukaan ei loukkaantunut, 
eikä ihmishenkiä menetetty, 
mutta kirkko ja koulu kärsivät 
täydellisen tuhon.

Maata kiertelemässä

Vuonna 2007 kristikunnas-
sa kohahti: Äiti Teresan 
julkaistuista yksityiskir-
jeistä selvisi, että Kalku-

tan köyhiä auttanut, hymystään 
tunnettu nunna oli elänyt viimei-
set 39 vuottaan epäilyksessä.

Äiti Teresa tunsi, että Jeesus 
ei ollut enää läsnä hänen elämäs-
sään, rukouksessaan tai ehtoolli-
sella. Nunna koki hengellisen elä-
mänsä kuivuneen. Kuuluisa hy-
mykin oli pelkkä ulkokuori.

Näin kertoo yhdysvaltalainen 
journalisti David Van Biema, 
jonka julkaisema kirja katolisen 
maailman ikonista, äiti Teresas-
ta saa pian uusintapainoksen. Van 
Biema kirjoittaa parhaillaan teos-
ta psalmeista.

Van Biema kysyy, kuinka äiti 
Teresa saattoi olla yhtäaikaa sy-
västi vieraantunut uskosta ja sa-
malla niin omistautunut sille.

– Paradoksi järkyttää minua. 
Olen kohdannut kuitenkin sa-
manlaisen kaksijakoisuuden 

Äiti Teresan psalmi
muuallakin, Raamatun psalmeis-
sa, jotka kirjoitettiin 3 000 vuotta 
sitten, Van Biema sanoo.

Psalmien kirja on Van Bieman 
mukaan muokannut sekä juuta-
laisuutta ja kristinuskoa. Monet 
psalmit ovat täynnä ylistystä, toi-
set valitusta. Jälkimmäiset ovat 
kuin äiti Teresan suusta.

Äiti Teresa kuvaili kirjeissään 
tuskaansa. 

– Minä huudan, minä takerrun, 
minä toivon, mutta ei ole Yhtä, jo-
ka vastaisi. Pimeys ympäröi minua 
joka puolelta. Jos ei ole Jumalaa, ei 
ole sielua. Jos ei ole sielua, Sinä Jee-
sus et ole totta.

Psalmissa 22 taas sanotaan: 
Jumalani, Jumalani, miksi hylkä-
sit minut?

Minä huudan sinua avuksi, 
mutta sinä olet kaukana.

Jumalani, minä kutsun sinua 
päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt 
kaikki huudan saamatta rauhaa. 
Mutta minä olen maan mato, en 
enää ihminen, olen kansani hyl-

käämä, ihmisten pilkka.
Äiti Teresa ja psalmien kirjoit-

taja eivät olleet tyystin toivotto-
mia.

– Rakkauteni Jumalaa kohtaan 
kasvaa koko ajan todemmaksi. 
Hän tehköön mitä tahtoo.  Huo-
maan, että vakuutan alitajuisesti 
monilla oudoillakin tavoilla Jee-
sukselle rakkauttani. Jos pimey-
teni on jollekin sielulle valo, olen 
täydellisen onnellinen, äiti Tere-
sa kirjoitti.

Psalmien kirjoittaja kiittää 
näin.

Ylistäkää Jumalaa, te Herran 
palvelijat! Jaakobin suku, kunni-
oita häntä, palvele vavisten, Isra-
elin kansa!

 Ei hän halveksinut heikkoa eikä 
karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois 
kasvojaan vaan kuuli, kun huusin.

Äiti Teresan kirjeet osoittavat 
Van Bieman mukaan, että ihmi-
sessä tai runossa voi elää kaksi 
täysin vastakkaista puolta. Ame-
rikkalaisen kirjailijan F. Scott 

Fitzgeraldin mukaan kahden vas-
takkaisen ajatuksen esiintyminen 
yhtä aikaa kertoo suuresta älyk-
kyydestä.

Tanskalainen filosofi ja teologi 
Søren Kierkegaard  taas piti kris-
tinuskoa suurimpana mahdollise-
na paradoksina, joka on mahdol-
lista omaksua vain uskon hypyllä.

Psalmien kirjoittaja ja äiti Te-
resa näyttävät eläneen Fitzgeral-
din ja Kierkegaardin ajatusten 
mukaisesti: Syvä tuska kietoutuu 
jollain oudolla tavalla huimaa-
vaan uskoon.

– Nainen, joka tekee Jumalan 
työtä, on esikuva. On lumoavaa, 
jos hän selviytyy siitä yksinäisyy-
destään ja epäilyistään huolimat-
ta, Van Biema toteaa.

Pekka HeliN

Lähteet: Religion News Service, 
suomenkielinen Wikipedia. 

Miksi vihkimys 
naapurissa?
Pohjois-Suomen 
Evankeliumiyhdistyksen 
(Sley) piirivastaavana 
toimiva Samuel Korhonen 
vihittiin papiksi Inkerin 
kirkossa Venäjällä 
parisen viikkoa sitten. 
Vihkimykseen osallistui 
myös neljä muuta 
suomalaista.  

Samuel Korhonen, miksi osal-
listuit pappisvihkimykseen Suo-
men kirkon sijasta Inkerin kir-
kossa?

– Minut vihittiin Inkerin kir-
kon kutsusta Inkerin kirkon pa-
piksi. Sley maksaa palkkani, kyse 
on sisarkirkon tukemisesta. Vih-
kimyksen taustalla on mahdolli-
suus tehdä lähetystyötä Venäjällä.

Viimeviikkoisen Kotimaan pää-
kirjoituksen mukaan vihkimyk-
sellä kierretään Suomen kirkon 
virkaratkaisua eli vastustetaan 
naispappeutta. Tästäkö oli kyse?

– Ihmisethän voivat aina spe-
kuloida, mutta minulle vihki-
myksessä ei ollut kyse tästä. 

Jos sinua pyydetään täällä Suo-
messa esimerkiksi kastamaan 
lasta, oletko pappi muiden jou-
kossa?

– Voin toimia Suomessa pel-
kästään yhteisymmärryksessä 
kirkkoherrojen kanssa eli heidän 

lupansa perusteella. Omin päin 
en voisi suostua pyyntöön. Peri-
aatteessa Inkerin kirkon pappi voi 
toimittaa pappisvirkaan kuuluvia 
tehtäviä Suomessa, mutta kyse 
olisi tilapäisestä ratkaisusta.

Jatkatko työtä Pohjois-Suomen 
piirivastaavana ja toimitko pap-
pina Sleyn järjestämissä mes-
suissa Oulun Heinätorin seura-
kuntatalolla?

– Jatkan piirivastaavana mutta 
aiempaa pienemmällä panoksel-
la. En ole tämän vuoden puolel-
la toimittamassa messuja Oulus-
sa. En pyri aktiivisesti papillisiin 
toimituksiin Suomessa vaan kes-
kityn työhöni Venäjällä.

RiiTTa HiRVONeN

S l e y

Samuel Korhonen

Laestadius-
seminaari 
Oulussa

Oulussa järjestetään 
Lars Levi Laestadiuk-
sen perinnöstä ja pe-
rillisistä kertova se-

minaari 4.–5.10. Hiippakunta-
sihteeri Pekka Asikaisen mu-
kaan seminaari on jatkoa viime 
vuonna Torniossa ja Pariisissa 
pidetyille seminaareille, jot-
ka järjestettiin Laestadiuksen 
kuoleman 150-vuotismuistoksi.

Seminaarissa keskitytään 
Laestadiuksen kuoleman jäl-
keiseen aikaan, jolloin lesta-
diolaisuus monine haaroineen 
kehittyi. 

Versaillesin yliopiston pro-
fessori Jan Borm esitelmöi 
Ranskan kuninkaan tutkimus-
retkikunnista.  Lisäksi semi-
naarissa perehdytään lestadi-
olaisen liikkeen vaikutukseen 
saamelaiskulttuuriin. Lopuk-
si pohditaan miten lestadiolai-
suus kehittyy jatkossa.

Pekka Asikainen kertoo, et-
tä nyt järjestettävä seminaari 
päättää Laestadiuksen teema-
vuoden 2011. Asikaisen mu-
kaan seminaari on osittain te-
maattisesti päällekkäinen Tor-
nion seminaarin kanssa, mut-
ta näkökulmat ovat uudet.  Osa 
puhujista on samoja kuin Tor-
niossakin, mutta he tuovat esiin 
uutta tutkimustietoa, joka on 
karttunut Tornion seminaarin 

jälkeen.
Asikaisen mukaan Torniossa 

vieraili lähinnä Torniojokilaak-
son ja muun pohjoisen Suomen 
väkeä. Viimeiseen seminaariin 
saapunee Oulun seudulla asu-
via.

– Kannattaa tulla, Asikainen 
kehaisee.

Torniossa keskityttiin Laes-
tadiukseen persoonaan. Parii-
sissa perehdyttiin hänen tehtä-
väänsä Ranskan Ludvig Filip 
I:n  lähettämissä La Recherche 
-retkikunnissa. Nämä tieteelli-
set retkikunnat perehtyivät La-
pin oloihin 1838–39. 

Retkikuntien oppaana toi-
mi Laestadius, joka omilla tie-
teellisillä aineistoillaan täyden-
si ranskalaisten Lapissa tekemiä 
tutkimustöitä.

Kaikille avoin seminaari pi-
detään Pyhän Tuomaan kirkos-
sa, Mielikintie 3.  Järjestäjäta-
hoina ovat Oulun hiippakunta, 
Oulun ev.lut. seurakunnat ja 
Pohjoinen kulttuuri-instituut-
ti.  Seminaarin luennoitsijoina 
on joukko alan huippuasian-
tuntijoita professori Juha Pen-
tikäisen johdolla.

Pekka HeliN

Katso ilmoitus sivulta 13.
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Muut seurakunnat

– Ei tässä nyt vielä 
mikään U2 olla, mutta 
eihän sitä tiedä, mihin 
kaikki johtaa, Satellite 
Stories -yhtyeen laulaja 
ja kitaristi Esa Mankinen 
toteaa vaatimattomasti.

Vaikka yhtyeen jäsenet 
ovat liikkeellä nöyräl-
lä asenteella, he osaavat 
ottaa yleisön haltuunsa. 

Tämän todisti ainakin viimeke-
säinen keikka Qstock-festareilla. 
Menevät kappaleet ja vauhdikkaat 
välispiikit saivat yleisön villiksi.

Nöyrälle asenteelle löytyy 
myös syy.

– Musiikissa ei juuri pysty te-
kemään pitkän ajan suunnitel-
mia. Kaikki voi muuttua tosi no-
peasti, sanoo yhtyeen rumpali 
Olli-Pekka Ervasti.

Netin kautta
tunnetuksi
Poikien yhteinen taival alkoi 
2008 yliopistosta, jossa Manki-
nen opiskelee musiikkikasvatus-
ta ja Ervasti luokanopettajaksi. 
Myös basisti Jyri Pesonen ja ki-
taristi Marko Heikkinen opiske-
levat yliopistossa.

Tähän mennessä opinnot ovat 
rullanneet musiikinteon ohessa, 
mutta nyt pojat aikovat keskittyä 
musiikkiin.

– Pidän varmaan välivuoden, 
Mankinen tuumii.

Satellite Storiesin lähtötilan-
ne oli, kuten monilla muillakin 
yhtyeillä, että soitellaan omak-
si ilokseen. Ervasti ja Mankinen 
aloittivat kahdestaan, mutta pi-
an mukaan pyydettiin myös Pe-
sonen ja Heikkinen. Yhteinen sä-
vel löytyi helposti.

– Aluksi me vain jammailtiin, 
mutta sitten alkoi syntyä kappa-
leita. Nauhoitettiin ne ja ladattiin 
nettiin, kertoo Mankinen.

Yhtyeen jäsenet mainostivat 

party indie -tyylistä musiikki-
aan erilaisissa musiikkiblogeissa, 
ja niin se levisi ympäri maailmaa. 

– Netti on helppo kanava mai-
nostamiseen. Aika nopeasti löytyi 
sellaiset ihmiset, jotka tykkäävät, 
Mankinen sanoo.

– En olisi silloin vielä arvan-
nut, että tulemme tekemään 
myös kiertueita, Ervasti toteaa.

Ensimmäisen singlensä Blame 
the fireworks yhtye julkaisi vuon-
na 2011.

Nöyränä, muttei nöyristellen

Su 30.9. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS, Simo Pitkänen

Ke 3.10. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA,

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Galatalaiskirjesarja
Luento/keskustelusarja keskiviikkoisin 3.10. – 5.12. klo 18-19.30

Käymme läpi Raamatun Galatalaiskirjeen kymmenessä osassa.
Tule kuulemaan ja kokemaan, miksi tämän Raamatun kirjan toivoa 
antava sanoma on radikaalisti muuttanut monien elämän.
Alustuksien pitäjänä on pastori, teol. tri Juha Mikkonen, joka on 
vertaillut väitöskirjassaan Lutherin ja Calvinin Galatalaiskirjeen 
kommentaareja.
Kuhunkin tilaisuuteen kuuluu välipala, alustus ja keskustelua.
Sarja on maksuton ja kaikille avoin.
Tilaisuudet pidetään Kasvisravintola ETRAn ja Oulun adventtikirkon 
tiloissa, Tuulimyllynkatu 18.
Sarjaa käyneiden kesken arvotaan 12 kpl Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä.

Lämpimästi tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 28.9. klo 19.30 LIFT-ilta, Mikko Saukkonen, Alexander Chernysh.
Su 30.9. klo 11 Jumalanpalvelus, Tapio Sopanen, Markku Tossavainen, 
Makarios. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 30.9. klo 17 Church@78, International
Service, Luke Barnes, Nicki Berry. Su 30.9. klo 18 Israel-rukousilta. 
Ke 3.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Aila Pyörälä, 
Päivi Lotvonen. To 4.10. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 27.9. klo 18.30 KUTSUNA AFRIKKA,  
Suomen Kristillisen Lääkintäseuran lääkintä-
lähetysilta, vieraana lähetyslääkäri Jukka Harjula. 

Terveydenhuoltoalan työntekijät puolisoineen 
tervetuloa!

La 29.9. Klo 13.00 Kannatusryhmä Leilan luona.
Su 30.9. klo 15.00 Jumalan palvelus Vapaakirkossa Kirkkokatu 34.

(Seuraavana sunnuntaina pääsemme kotiin!)
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 27.9. klo 19 Israel rukousilta, Pekka 
Tuominen. Pe 28.9. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. Su 30.9. klo 11 Aamukirkko, 

pyhäkoulu, Saints`Club koululaisille, Petri Mettovaara, Juha Pätsi. Ti 2.10. 
klo 18 ALFA-kurssi alkaa, ilmoittaudu Ristolle: oulu@svk.fi. Ke 3.10. klo 18 
Nuortenilta. To 4.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Henri Tuhkala.
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Yhdistykset

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 30.9 klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, 
Oulu, su 30.9 klo 18.30 Oulunsalossa.
Tervetuloa!

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Perjantai 28.9. Donkkis Big 
Night -ilta klo 17.30 - 19.30 

Maikkulan kappelilla, (Kangaskontion-
tie 9). Ilta tarkoitettu 6 - 13-vuotiaille, 
nuoremmat aikuisen kanssa. Ilta sisäl- 
tää raamattuopetusta, nukketeatteria, 
laulua, rukousta, toimintapisteitä, pelejä
ja kisailuja sekä nyyttärit, joihin jokainen
voi halutessaan tuoda pientä syötävää. 
Lisätietoja Elinalta, p. 040-564 6452.

Su 30.9. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Seurat su 30.9. klo 14.  
Helvi Lahtinen, Matti Silvola
Raamattupiiri ma 1.10. klo 14. 
Ruuth 3.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 4.10. klo 19.
Ben ja Liisa Kingma: Lähetysvuotemme.
Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Toveriasunto kahdelle uskovai-
selle opiskelijalle Oulussa.
Puh. 045 233 7830.

Vuokrata halutaan

• 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

Aluksi me vain 
jammailtiin, 
mutta sitten 
alkoi syntyä 
kappaleita. 
Nauhoitettiin 
ne ja ladattiin 
nettiin.

Esa Mankinen

Satellite Stories villitsi yleisöä Koomalavalla Qstockissa kesällä 2012.
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keikkailu on
kovaa työtä
Satellite Stories aloitti keikkailun 
Oulun alueella ja laajensi reviiri-
ään hiljalleen.

– Kaikki on tapahtunut pikku-
hiljaa, sanoo Mankinen.

– Hirveästi on tehty työtä tä-
män eteen kaikilla osa-alueilla 
roudauksesta lähtien, mutta kun 
on mukavaa, niin sitä jaksaa, Er-
vasti lisää.

Pojat kertovat saaneensa keik-

Nöyränä, muttei nöyristellen

kailun myötä sekä uusia kuulijoita 
että varmuutta esiintymiseensä.

– Olemme saaneet kokemuk-
sia siitä, miten keikkatilanteissa 
toimitaan. Kaikki lavat kun ovat 
erilaisia keskenään, Mankinen to-
teaa.

Sittemmin Satellite Stories on 
keikkaillut muun muassa Saksas-
sa, Norjassa, Ranskassa ja jopa Ja-
panissa asti. Ensimmäisen ulko-
maankiertueensa yhtye järjesti 
kokonaan itse.

Terveydenhoitoa

	 •	fysioterapia		 •	lymfaterapia		 •	hieronta	
	 •	jalkojenhoito		 •	liikuntaryhmät		 •	kurssipalvelut

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

Caritas	Hyvinvointi

	 	 	 	 	

	

• fysioterapia
• jalkojenhoito
• hieronta

• toimintaterapia
• liikuntaryhmät
• myös kotikäynnit

• lymfaterapia
• kurssipalvelut

Caritas Hyvinvointi 

Tiedustelut puh. 044 522 5104
www.caritas-saatio.fi 
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	OULU       KEMPELE       OULUNSALO

OULUN 
HOIVATYÖ

Tarjoamme  
ammattitaidolla,  
korkealaatuista  

palvelua kotiinne.

	 -	KOTIPALVELUA
	 -	KOTIHOITOA
	 -	KOTISAIRAANHOITOA
	 -	OMAISHOITAJA-
	 	 LOMITUSTA
	 -	KOTISIIVOUSTA

Ensimmäinen kartoituskäynti 
ilmainen

Ota yhteyttä, kysy lisää.

Palvelemme	joka	päivä	7-22

Puh. 040 194 1001

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

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

TerveydenhoitoaPalveluja tarjotaan

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Ihmisläheistä ja  
luotettavaa palvelua

kaikkiin kodin töihin sisällä
ja ulkona ammattitaidolla.

OULUN SENIORIAPU
Puh. 040 519 7706

– Saksasta löytyy paljon kysyn-
tää, joten oli loogista lähteä sin-
ne kiertueelle. Toisella kiertueella 
oli jo manageri ja toinenkin bändi 
mukana, Mankinen kertoo.

Keikkoja on järjestetty myös 
ulkomaisten yhtyeiden kanssa yh-
teistyössä.

– Eräs ranskalainen bändi jär-
jesti meille neljä keikkaa Rans-
kaan ja me puolestamme järjes-
timme heille saman Suomeen, 
kertoo Ervasti.

Debyyttialbumi
vihdoin valmis
Satellite Stories julkaisi juuri de-
byyttialbuminsa Phrases To Bre-
ak The Ice. Viikolla 37 se valittiin 
YleX:n viikon albumiksi. Levyä 
on tehty kauan ja hartaasti.

– Meillä oli paljon biisejä, mut-
ta ne eivät olleet soittokunnos-
sa. Olemme työstäneet kappalei-
ta kaikessa rauhassa, Mankinen 
kertoo.

Hänen mukaansa vanhimmat 
levylle päätyneet biisit tehtiin jo 
vuoden 2009 alussa.

– Äänitys tehtiin Joensuussa, 
ja sen hoiti Stella-yhtyeen kitaris-
ti Heikki Marttila, Mankinen sa-
noo.

Seuraavaksi Satellite Stories 
lähtee tuoreen levynsä tiimoilta 
kiertueelle, joka vie yhtyeen koti-
maan keikkojen lisäksi Saksaan, 
Ranskaan, Sveitsiin, Iso-Britanni-
aan ja Venäjälle saakka.

Tulevaisuus on vielä nuorilla 
miehillä avoinna.

– Toivottavasti saa ainakin teh-
dä musiikkia ja keikkailla, Man-
kinen ja Ervasti summaavat.

kaTJa kiiSkiNeN

Satellite Stories esiintyy 28.9. 
45 Special -klubilla Oulussa. 
Lisätietoja yhtyeestä, 
keikka-aikataulut sekä 
musiikkivideoita osoitteessa 
satellitestories.com.

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Minna Zilliacus 

p. 020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Mat ia s  Pa r t an e n

Satellite Stories villitsi yleisöä Koomalavalla Qstockissa kesällä 2012.
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Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

                      Eetterissä

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 30.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la kertoo enkeleistä.
Aluelähetys su 30.9. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla-ohjelman 
vieraana on henkilöstön kehit-
tämispäällikkö Sirpa Miettunen 
Kirkon palvelukeskuksesta. MS. 
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa on haastattelussa 
kiiminkiläinen Risto Ainali, jo-
ka on kuulunut pienestä pojasta 
saakka lestadiolaiseen Rauhan 
Sanaan. MP. Klo 9.45 Oululai-

sen uskontunnustus-ohjelmassa 
on vieraana nuorisotyönohjaaja
Maire Kuoppala Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta. MB. Klo 
10 sanajumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulun uusinta aamul-
ta. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Laestadi-
us-seminaarista, joka järjeste-
tään Pyhän Tuomaan kirkolla 
4.–5.10. Haastattelussa on hiip-
pakuntasihteeri Pekka Asikai-
nen. MP.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 27.9. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa on haas-

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

tattelussa kiiminkiläinen Risto 
Ainali. MP.
Pe 28.9. klo 14.40 Päivän valin-
nassa kerrotaan Laestadius-se-
minaarista. MP.
Pe 28.9. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa puhutaan 
kristillisten yhteisöjen ja kirk-
kokuntien välisestä yhteistyöstä. 
Taizé-yhteisö on kuuluisa käy-
tännön ekumeniasta. Helsin-
gissä järjestetään viikonloppu-
na kansainvälinen Taizé Helsin-
ki 2012 -tapahtuma, jonka kool-
lekutsujia ovat piispat luterilai-
sesta, ortodoksisesta ja katoli-
sesta kirkosta. Vieraina tapah-
tuman puuhamies Hannu Vark-
ki Helsingin tuomiokirkkoseu-

rakunnasta ja Mikko Leistola 
ortodoksisesta kirkosta. Puhetta
johtaa Mikko Salmi.
Ma 1.10. – ke 3.10. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma. MS.
Ke 3.10. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
on vieraana lastentarhanopet-
taja Mikael Estabrook. MB.
To 4.10. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa kysellään 
kuinka viides herätysliike sai al-
kunsa. MP.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 30.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la kertoo enkeleistä. Klo 10 sa-

najumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Ks. sivu 10.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 30.9. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Ks. sivu 10.

Radio Yle 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
To 27.9. klo 18.50 iltahartauden 
pitää Kiimingin kirkkoherra 
(virkavapaalla) Pauli Niemelä.
Ke 3.10. klo 18.50 iltahartauden 
pitää pastori Stiven Naatus Tui-
ran seurakunnasta.
To 4.10. 18.50 iltahartauden pi-
tää Kiimingin kirkkoherra (vir-
kavapaalla) Pauli Niemelä.

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät 
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa 
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Minna Zilliacus, puh. 020 754 2361/040 774 7777
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat

Silmälääkäri  
Anja Dammert
Madetojanpuisto, 

Caritas

puh. 08-311 8679

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 
Linnankatu 31, 90100 OULU

Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
   www.biblia.fi            08372732

Tervetuloa tutustumaan myös 
kahvi- ja kaakaotarjoiluihimme!

KAIKKI t-paidat ja 
USB-ristit 15 €!

kelinpäivä eli enkelien sunnuntai. Kuuluvat-
ko enkelit vain lastenkammariin ja perhe-
messuihin? Miksei kirkossa puhuta enem-
män enkeleistä?

Esko Miettinen tekee etsijäntaivaltaan hi-
taasti puntaroiden ja aprikoiden. Hänen tyy-
linsä on rauhallinen ja keskusteleva. Hän ei 
pyri vaikeaselkoisuuteen eikä kikkailemaan 
sanoilla tai kätkeytymään niiden taakse. 

Pohdinnat synnyttävät osaltaan monen-
laisia tuntemuksia.  Hän herättelee pohti-
maan enkeliopin nykytilaa ja etsimään omaa 
kantaa kysymykseen: Onko jokaisella ih-
misellä oma suojelusenkeli? Kirjan lopussa 
Miettinen toteaa: ”Matka suomalaiseen an-
gelologiaan päättyy hurskauden arvon koros-
tamiseen. Hyvät enkelit eivät voi langeta, hei-
tä ympäröi pyhyyden ilmapiiri. Joka lähestyy 
enkeliä, lähenee Jumalan tahdon toteutumis-
ta, eikä hän voi välttää oman elämänsä arvi-
ointia ja armon tarvetta.”

JuHa VäHäkaNGaS

Lukunurkka

Immi Hellénin tutussa runossa todetaan: 
”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt' 
ihana enkeli kotihin vie. Niin pitkä on mat-
ka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä 

käy.” Tätä lasten hengellisenä lauluna tuttua 
Suojelusenkeli-laulua lauletaan niin kastejuh-
lassa kuin myös hautajaisissa. 

Viime vuosina on ilmestynyt paljon en-
kelikirjallisuutta. Esko Miettinen pohtii uu-
dessa kirjassaan kristillistä enkeliperinnet-
tä Suomessa. Hän kertoo kirjansa taustasta 
näin: ”Kun tässä kirjassa yritetään hahmottaa 
kuvaa enkeleistä, se tehdään suureksi osak-
si vanhan suomalaisen kristillisyyden kautta. 
Käsittelyyn otetaan virsikirjat, jumalanpalve-
lustekstit, katekismukset, saarnakirjat ja dog-
matiikat eli kristillistä oppia pohtivat yliopis-
tolliset esitykset”. Matka suomalaiseen ange-
lologiaan eli enkelioppiin on pitkä ja haasta-
va, se on etsijän taival.

Kirja jakaantuu 14 alalukuun, käsittelys-
sä ovat esimerkiksi aiheet suomalaisen enke-
liuskon kulmakivet, milloin enkelit luotiin, 
kristityt ja enkelien rukoileminen, kun Luci-
fer syöstiin taivaasta ja voiko enkelit havaita. 

Miettinen etsii ja pohtii enkelitekstejä pit-
källä aikajanalla, aina 1600-luvulta nykypäi-
vään asti. Hän panee merkille merkittäviä-
kin muutoksia, esimerkiksi katekismuksissa 
vuosilta 1923, 1948 ja 1999. Eero Huovisen 
kirjoittamassa katekismuksessa (1999) mai-
nitaan enkelit vain yhdessä lauseessa: ”Enke-
lit Jumala on luonut tahtonsa ja rakkautensa 
sanansaattajiksi”. 

Miettinen paheksuu ja ihmettelee kovin tä-
tä niukkasanaisuutta verrattuna vaikka vuo-
den 1923 katekismukseen. Samoin hän ver-
tailee virsikirjojen ja teologien tekstien sisäl-
tämiä muutoksia. Miksi enkelioppi muuttuu? 
Mitä enkeleistä kertovia raamatunkohtia löy-
tyy ja miten niitä pitäisi tulkita? 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
käyttämässä kirkkovuosikalenterissa on Mik-

Jos käsi ei enkelin 
kädessä ois

Esko Miettinen: Taivaallisia vieraita. Kristillinen 
enkeliperinne Suomessa. Kirjapaja 2012.



9   Nro 31    27.9.–4.10.2012

Ap. t. 12: 5-11
Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta 
rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan.
    Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi 
asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui 
kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin 
kahlein, ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. 
Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran 
enkeli ja huone oli täynnä valoa, ja enkeli töytäisi 
Pietarin hereille sanoen: »Nouse kiireesti.» 
Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Enkeli sanoi: 
»Vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi.» Pietari 
teki niin, ja enkeli sanoi: »Heitä viitta harteillesi ja 
seuraa minua.»
    Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan 
ymmärtänyt, että se, mitä hänelle tapahtui, 
oli totta, vaan luuli sitä näyksi. He ohittivat 
ensimmäisen vartion, sitten toisen ja tulivat 
rautaportille, joka vei kaupungille. Se aukeni 
heille itsestään, ja niin he astuivat ulos ja lähtivät 
kulkemaan kujaa pitkin. Yhtäkkiä enkeli oli poissa. 
Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys, ja sanoi: 
»Totisesti, nyt tiedän, mitä tapahtui! Herra lähetti 
enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä, 
pelasti minut kaikesta siitä, mitä tämä kansa 
toivoi minulle tapahtuvan.»

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.»

Enkeleiden kanssa 
matkaa teen
Se alkoi keväällä, eräänä arki-iltana. 

Olin ollut kertomassa oppilaitospapin työstä tuleville tutoreille. Istahdin väsyneenä 
autoon, heitin laukun viereeni ja laskin kädet auton ratille. Siinä ratilla oli pienen pieni 
höyhen. Häivähdys ikuisuutta. Enhän minä ole yksin, minusta pidetään huolta.

Kesällä olin kävelemässä koiran kanssa. Selkään sattui ja tuntui, etten jaksa jatkaa. 
Koira tahtoi kuitenkin eteenpäin ja rantaan. Se kumartui juomaan ja siinä rannassa, 
rantavedessä oli höyhen. Kulkiko taas enkeli edelläni?

Pitkin kesää tuntui höyheniä olevan tielläni, enemmän kuin koskaan. 
Niitä tuli vastaan kotiportaalla, kaupungin kaduilla ja metsässä.
Viime viikolla olin työkavereiden kanssa neuvottelupäivillä. Paluumatkalla jou-

duimme odottelemaan lentoa Ouluun Helsingissä. Nousin hiljakseen jaloittelemaan, 
kun selkä jäykistyi. Harmitti niin kovasti oma voimattomuus. Koko matkan ajan olivat 
työtoverit auttaneet minua kaikessa nostamisessa ja kannustaneet lepäämään välillä. 
Hieman allapäin laitoin kädet taskuun ja sieltä tipahti taas pieni höyhen siihen lento-
kentän lattialle.

Me emme ole yksin –

rinnalla, edessä ja takana,

enkeleitä.

Kiitos rakas taivaan Isä, 

että lähetät tiellemme kaikenlaisia enkeleitä. 

Amen.

ViRPi SillaNPää-POSiO
oululainen oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 30.09.2012
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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Liminka
Perhejumalanpalvelus su 
30.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen, kantto-
ri Mika Kotkaranta. Kahvit ja 
mehut jumalanpalveluksen 
jälkeen.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
30.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Mikkelinpäivän sukupol-
vimessu su 30.9. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi Kaja-
va, lapsikuoro, lastenohjaa-
jat Anja Hämäläinen ja Soile 
Pietarila.        

Oulunsalo
Piispanmessu Oulunsalon 
kunta 130-v. su 30.9. klo 10 
kirkossa. Piispa Samuel Sal-
mi, liturgi seurakuntapastori 
Jukka Joensuu, saarnaa kirk-
koherra Tapio Kortesluoma, 
avustaa kappalainen Min-
na Salmi. Kanttorina Tuomo 
Kangas ja Taru Pisto, jousi-
kvartetti ja Uusi Ääni.

Rukous
Herra Jumala, taivaallinen Isä.

Sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme

ja suojelemaan meitä

elämämme kaikissa vaiheissa.

Tiedämme, ettet sinä jätä meitä.

Kuitenkin olemme usein malttamattomia,

hätäilemme ja pelkäämme.

Anna meille levollinen mieli

ja auta meitä jättäytymään turvallisesti

sinun suojaasi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
30.9. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Urkupreludi klo 9.40. 
Sanajumalanpalveluksen toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Urkurina Péter Maros-
vári ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. Musiikkimatinea klo 
11. Radio Dei. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 30.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Mikkelinpäivän perhekirkko 
su 30.9. klo 15 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jonna Pii-
rainen ja kanttorina Henna-
Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Messu su 30.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Juha Vä-
häkangas, Piia Vaarala ja Ka-
ti Parviainen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Madetojan musiik-
kiluokan soitinryhmä.
Perhemessu su 30.9. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Atte Kääriäinen ja 
Juha-Matti Seppä, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuo-
ro avustaa.
Messu su 30.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta.

Messu su 30.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Juha Kivi-
rasi, kanttorina Ilkka Järviö.
 
Tuiran seurakunta
Messu su 30.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kelttimessu su 30.9. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Taru Änges-
levä. Suvi Kaikkonen, irlanti-
laiset tinapillit ja huilu.
Perhemessu su 30.9. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Riikka Honkavaa-
ra, avustavat Pekka Jarkko ja 
Sanna Tervo, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Sanajumalanpalvelus su 
30.9. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 30.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Liturgia Päi-
vi Jussila, saarna ja musiik-
ki Jaakko Syynimaa, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen. Messussa 
Nuoren seurakunnan veisuja. 
Viikkomessu ke 3.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 30.9. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, avustavat 
Riitta Kentala, Pentti Kor-
tesluoma ja Sari Meriläinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, lapsikuoro. Kahvit kirkon 
pihamaalla. 

YLI-II
Perhekirkko su 30.9. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Perhekirkko su 30.9. klo 10, 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hailuoto
Mikkelinpäivän kolmen 
polven kirkko su 30.9. klo 
10. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Perhemessu su 30.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä. Lapsikuoro, johtaa Kai-
sa Säkkinen.  Pastori Leena 
Brockmannin tehtävään siu-
naaminen, toimittaa Jaakko 
Kaltakari. Kirkkokahvit.
Gospelmessu pe 28.9. klo 18 
kirkossa.

Kempele
Mikkelinpäivän perhemessu 
su 30.9. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Paulus Pikkarainen, avus-
taa Juha Maalismaa, diako-
ni Saija Kivelä, kanttori Mar-
jo Irjala. Päiväkerholaiset ja 
varhaisnuorten kuoro esiin-
tyvät. Lasten ja vanhusten 
yhteinen kirkkopyhä.
Gospelmessu to 27.9. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, avustaa Pia Rättyä ja 
Merja Veikkolainen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Perhemessu su 30.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustajat Riina Moi-
lanen ja lastenohjaajat Kaija 
Luukkonen ja Anitta Pyykkö-
nen, kanttori Sari Wallin. Mu-
siikkiryhmä, laulukouluryh-
mät (Alakylä, Huttukylä, kes-
kusta) johtaa Ulla Metsänhei-
mo.
Jäälin messu su 30.9. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, kanttori Jark-
ko Metsänheimo. Kirkkokah-
vit messun jälkeen.

Siikalatva
KeSTiLä
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 30.9. klo 10 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Unto Määttä. Tuo 
mukanasi kirkkoon oma en-
keli (esine tai kuva)!

PiiPPOLa
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 30.9. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Lauletaan yhdessä en-
keliaiheisia virsiä ja lauluja.

PyHänTä
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 30.9. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
lapsikuoro avustaa. Tuo mu-
kanasi kirkkoon oma enkeli 
(esine tai kuva)!

RanTSiLa
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 30.9. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Pekka Asi-
kainen, avustaa Johanna Hie-
tala. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa Rantsilan Stel-
lat.

Tyrnävä
Messu su 30.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi.
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Mitä on kuvassa? Vastaus löytyy sivulta 15.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
27.9. ja 4.10. klo 13, Vanha 
pappila. Rovastinsali. Muka-
na pastori Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri to 27.9. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Viljo 
Juntunen.
Aamupiiri la 29.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 29.9. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 3. luku.
Elämän Lähteellä - Sanan- 
ja rukouksen ilta su 30.9. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujavieraana kappalai-
nen Jorma Puhakka Himan-
galta. Ilta koostuu Sanan ju-
listuksesta - opetuksesta, pu-
heista, laulusta ja ylistykses-
tä. Illan päätteeksi on tarjol-
la henkilökohtaista rukous-
palvelua.
Opettajien raamattupiiri ma 
1.10. klo 16, Vanha pappila.
Laitoshartaus ti 2.10. klo 14, 
Vesperkoti. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri ti 2.10. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 2.10. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Jonna Piirainen.
Laitoshartaus ke 3.10. klo 14, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Jon-
na Piirainen.
Laitoshartaus ke 3.10. klo 
15, Senioritalo, Mäkelininka-
tu 37. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri ke 3.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 3.10. 
klo 18, Vanha pappila. Puhu-
jana Pekka Välitalo. Anna-
Maija Raittilan virsiä, runoja 
ja muisteluksia.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
3.10. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Laitoshartaus to 4.10. klo 
14, Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Jonna Piirai-
nen. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 27.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Tu-
tustumme evankeliumeihin.
Raamattupiiri to 27.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 2.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. Kokoonnumme tiis-
taisin klo 12–13.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.10. klo 19, Kauko-
vainion kappeli. Arto Nevala, 
Timo Aho.
Miesten raamattupiiri ke 
3.10. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 4.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupii-
ri to 4.10. klo 18–20, Kastel-
lin kirkon pappila. Kokoon-
numme klo 18–20 joka toi-
nen torstai.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 27.9. klo 

12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 28.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 28.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Herännäisseurat su 30.9. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
3.10. klo 17.30–19, Patenie-
men kirkko. 
Raamattupiiri to 4.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 4.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
17.10. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Konserttikooste sivulla 12.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu ti 2.10. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria ke 3.10. 
klo 11–12.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vapaaehtoisten 
valmistamaa kotiruokaa, ate-
rian hinta kaksi euroa.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Alueen asukkaille torstai-
sin ilmainen, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala, jo-
ka sisältää puuroa ja leipää 
lisukkeineen sekä kahvia ja 
teetä. Olet lämpimästi ter-
vetullut!
Diakoniapiiri ma 1.10. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa mukaan kaikki lä-
himmäisen auttamisesta kiin-
nostuneet!
Ystävänkamari ti 2.10. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. Ystävänkamari on va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
2.10. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-

kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.9. klo 
13.30, Palokan palvelukes-
kus. Kerhossa mukana kap-
palainen Harri Fagerholm ja 
diakoni Heli Mattila. 
Juttutupa ma 1.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikko alkaa aamuhartauden 
ja aamupalan merkeissä. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 1.10. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti.
Diakoniapiiri 1.10. ma klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Tule vapaaehtoiseksi seura-
kuntaan! ke 3.10. klo 15–17, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 18.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 27.9. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti.
Diakonian aamu ma 1.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

YLIKIIMINKI
Puuropäivä ma 1.10. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perheker-
holaisille ja muille halukkail-
le. Tervetuloa!

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 1.10. klo 17.30–
19, Heinätorin seurakuntata-
lo. Musiikki- ja leikkipainot-
teinen vertaistuki-ilta pien-
ten erityislasten perheille.
Keskustelukerho peruttu 
2.10., seuraava kerho 9.10. 
klo 17–18.30 Heinäpään seu-
rakuntatalossa. Avoin ryhmä 
kaikenikäisille kehitysvam-
maisille.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 27.9. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 28.9. 
klo 9.30, Seurakunnan vi-
rastotalo. Aamukahvin jäl-
keen klo 9.45 lähdemme yh-
dessä kävellen Oulun vanki-
laan, jossa vankilapastori Ju-
hani Tervonen kertoo meille 
omasta työstään. Voit myös 
mennä kotoa suoraan vanki-
lan pihalle klo 10.
Mikkelinpäivän viittomakie-
linen messu su 30.9. klo 12, 
Piispantalon tallikirkko. 
Viikkomessu to 4.10. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 27.9. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elä-
mää pintaa syvemmältä. Kah-
vitarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla pääoven läheisyy-
dessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 2.10. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Lauletaan vanhoja kou-
lulauluja Taina Voutilaisen 
johdolla. Opasystävä vastas-
sa klo 12.30 alkaen Caritas-
kodin pihalla pääoven lähei-
syydessä.
Vanhusten viikon juhla pe 
12.10. klo 13–15, Saalastinsa-
li, yliopisto. Hieno juhlaohjel-

ma ja kahvitarjoilu. Bussikul-
jetus koko kaupungin alueel-
ta. Opasystävä järjestyy mat-
kaan halutessasi. Ota yhteys 
Paulaan, p. 050 4305 178.

PäIHDETYö
Aamukahvihetki pe 28.9. klo 
9–10, Diakoniset erityispalve-
lut. Tule aamupalalle. Tarjo-
amme päivän sanan ja muka-
van seuran lisäksi kahvia/ tee-
tä, sämpylää, jogurttia, tuo-
remehua, hedelmiä. Lisätie-
toja diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 7564 022. 
Naistenryhmän ja Tavoite-
ryhmän syysretki pe 28.9. 
klo 9–18. Syysretkelle ilmoit-
tautuminen ryhmissä ennak-
koon.
Tavoiteryhmä ma 1.10. klo 

14.30, Diakoniset erityispal-
velut. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isokadun puolelta.
Vuodenkierto voimavarana 
pe 28.9. klo 12, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Raija Nis-
sinen.
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Mikkelin markkinoilla 
tehdään hyvää

Oulun ev.lut. seurakunnissa Mi-
kon päivää vietetään lauantai-
na 29.9. perinteisillä markki-
noilla eri puolilla kaupunkia.

Kaukovainion kappelilla järjeste-
tään Mikkelin markkinat kello 10–13. 
Tarjolla on lounas sekä kahvia, arpoja, 
käsitöitä, leivonnaisia ja syksyn satoa. 
Osana tapahtumaa toteutetaan myös 
Vilttikirppis, jonne voi tulla myymään 
omia ylimääräisiä tavaroita Kaukovai-
nion kappelin pihamaalle. Vilttipaikka 
maksaa 5 euroa ja sen voi varata lähetys-
sihteeri Paula Rosbackalta, p. 040 5752 
714. Jos itse ei halua tulla myymään, voi 
myytäväksi myös lahjoittaa tavaraa sekä 
leivonnaisia, mehuja, marjoja, omenoi-
ta. Tapahtuman tuotto ohjataan Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-keräykseen.

Peräkontti-kirppis Koskelassa 29.9. 
kello 10–13 järjestetään Koskelan seura-
kuntakodin pihalla. Myyntipaikat on jo 
varattu, joten Koskelaan kannattaa tul-
la tekemään löytöjä. Seurakuntakodil-
la on kahvio. Tapahtuman tuotto käy-
tetään Suomen Lähetysseuran Tasaus-
keräykseen.

Lauantaina järjestetään Mikonpäi-
vän markkinat myös Hintassa seura-
kuntatalolla kello 11–13. Mikonpäi-
vän markkinoilta löytyy kirpputori- ja 
myyntipöytiä, vohvelikahvila, makka-
raa ja mehua, arvontaa. Musiikkia esit-

tävät Sopusointu-orkesteri sekä Antero 
Mustonen hanureineen. Tuotto menee 
Kirkon Ulkomaanavulle ja Oulujoen 
seurakunnan diakonia- ja lähetystyöl-
le sekä nuorten missioklubille.

mikkelinpäivä kutsuu
lapsia kirkkoon
Varsinaista kirkkovuoden pyhää, mik-
kelinpäivää, vietetään ensimmäisenä 
sunnuntaina Mikon päivän jälkeen, tä-
nä vuonna siis 30.9.

Mikkelinpäivänä muistetaan enke-
leitä ja lapsia. Luterilaisen kirkon opin 
mukaan enkelit tuovat Jumalan viestiä 
ihmisille, auttavat ahdingossa, ovat hei-
koimman puolella ja palvelevat Juma-
laa. Mikko-nimi tuleekin israelilaises-
ta Mikael-nimestä, joka merkitsee suo-
meksi ”kuka on jumalan kaltainen”.

Mikkelinpäivänä 30.9. seurakunnat 
kutsuvat erityisesti lapsiperheitä kirk-
koon. Perhekirkkoja vietetään kello 10 
Ylikiimingin kirkossa, Yli-Iin kirkossa 
ja Oulujoen kirkossa.

Kello 12 järjestetään perhemessut Py-
hän Andreaan kirkossa ja Pyhän Tuo-
maan kirkossa.

Oulun tuomiokirkossa on perhe-
kirkko kello 15, jonka jälkeen Kryp-
tassa voi käydä katselemassa enkeleitä 
enkelinäyttelyssä. Myös oman enkelin 
voi askarrella mehutarjoilun lomassa.

A r k i s to
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enot Oulussa 27.9.–4.10.2012M
Siiven suunnittelu ke 3.10. 
klo 9–10, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Suunittelem-
me Siiven toimintaa. Tule ja-
kamaan ajatuksiasi!

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 27.9. klo 14, 
Vanha pappila. Jouko Lanki-
nen.
Lähetyspiiri to 4.10. klo 14, 
Vanha pappila. Katariina Pit-
känen.

Karjasillan seurakunta
Mikkelin Markkinat la 29.9. 
klo 10–13, Kaukovainion kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 13.
Kaukovainion lähetyspiiri 
tiistaisin klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 2.10. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai itselle. 
Opetellaan yhdessä uusia tai-
toja tai kerrataan vanhoja. 
Lähetyspiiri ma 1.10. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
27.9. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
1.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLI-II
Lähetysilta ke 3.10. klo 18, 
Yli-Ii. Ks. tarkemmat tiedot 
Rantapohjasta. Vieraana Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen Anna-Ma-
ri Heikkinen. Illan tuotto lä-
hetykselle.

YLIKIIMINKI
Piispankamari perjantaisin 
klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
torikahvila.
Lähetysilta ti 2.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tiiksan leirin vetäjät kertovat 
sanoin ja kuvin kokemuksis-
taan. Illan tuotto lähetystyön 
hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.

si, osoitteesi, s-postiosoittee-
si ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen viikko torstaisin.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten yökahvila pe 28.9. klo 
20–23, Toppilan nuorisoti-
la. Yläkouluikäisille nuoril-
le. Pientä purtavaa ja hy-
vää seuraa. Kahvilaillat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja  Anssi 
Putilalta, p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan vanho-
jen isosten ilta to 27.9. klo 
17–18.30, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja vanhojen isosten toi-
minnasta nuorisotyönohjaa-
ja Terhi-Liisa Sutiselta, p. 040 
724 5446 tai terhi-liisa.suti-
nen@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 3.10. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ter-
hi-Liisa Sutiselta, p. 040 724 
5446 tai terhi-liisa.sutinen@
evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
tenilta to 4.10. klo 18, Tuiran 
kirkko ja nuorisotila. Nuor-
tenillat ovat kaikille nuorille 
tarkoitettuja teemallisia ilto-
ja, joissa hiljentymistä vart-
tikirkossa, teemallista ohjel-
maa nuorisotilassa ja pientä 
purtavaa. 4.10 illan aiheena: 
Vesileima. Lisätietoa nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putila, ans-
si.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isoskou-
lutusleirit syksy I pe 5.–7.10. ja 
syksy II 12.–14.10.,  Rokuan lei-
rikeskus. Hei sinä uusi isonen! 
Valitse näistä se ajankohta, 
joka sinulle sopii paremmin ja 
ilmoittaudu mukaan! Lisätie-
toja Ninalta, p. 040 5245 944, 
nina.peltola@evl.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ks. 
ilmoitus s. 12.
Lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ks. ilmoitus s. 14.

OPISKELIJAJäRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 29.9. 
klo 18.30–21. Joona ja missio 
Ninive, Harri Joensuu.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 1.10. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti.
Tarinatupa ke 3.10. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 1.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 1.10. 
klo 13.30, Caritas-Koti, Cari-
tas-sali.
Seurakuntakerho ti 2.10. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus. 
Mummonkammari.
Eläkeläistenkerho to 4.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.10. klo 
13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 27.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Vierailemme Tuiran kir-
kon eläkeläisten kerhossa.
Ikä-ESKOn Eläkeseminaari 
la 6.10. klo 10–14, Kirkkoto-
rin koulutuskeskus. Teemana
vapaaehtoisuus ja hyvinvointi.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 27.9. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.9. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 1.10. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 1.10. 
klo 13, Sanginsuun seura-
kuntakoti. Teemme retken 
Hintan eläkeläisten kerhoon. 
Bussi lähtee Sanginsuun seu-
rakuntakodilta klo 12.30.
Aikuisten kuntopiiri ke 3.10. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Huonesuon seurakuntaker-

Urkupreludi
sunnuntaina 30.9. klo 9.40 Oulun tuomiokirkossa.
Raakel Pöyhtäri, urut. Vapaa pääsy.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 30.9. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Sofia Magdalena -kuoro, johtaa Raimo Paaso. 
Vapaa pääsy.

"Soi syksy kiitostasi"  -virsilauluilta
tiistaina 2.10. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Professori Reijo Pajamo juontaa, urkurina Lauri-
Kalle Kallunki ja esilaulajana Henna-Mari Sivula.
Pajamo on Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin 
emeritusprofessori, jonka tutkimusalana on 
suomalainen laulu- ja veisuuperinne. Virsi-illassa 
tutustutaan muun muassa virsiin, joiden tekijöiden 
elämänvaiheet liittyvät Ouluun.

Musiikkia
kirkoissa

Ilmaisutaidon ryhmä
keskiviikkoisin klo 17.30–19
Heinätorin seurakuntatalossa.

Ilmaisutaidon ryhmä etsii henkilöitä, jotka haluai-
sivat olla mukana toteuttamassa jouluvaellusta. Ai-
kaisempaa kokemusta et tarvitse. Mukaan tarvitaan 
myös puvustuksesta ja lavastuksesta kiinnostuneita 
henkilöitä. Ryhmä on tarkoitettu täysi-ikäisille, ylä-
ikärajaa ei ole! Jouluvaellus järjestetään 15.12. Hei-
nätorin seurakuntatalolla.

Myös samalla viikolla päiväsaikaan järjestettäviin päi-
väkotilaisten ja koululaisten vaelluksiin tarvitsemme 
innokkaita tekijöitä. Tule rohkeasti mukaan!
Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.

TaivasKlubit
28.9. Insela

5.10. Ida Elina

Elohuone, Isokatu 11 B
Keikka alkaa klo 21. Vapaaehtoinen ohjelma- 
maksu 2 € Kirkon Ulkomaanavun työlle

www.elossa.fi

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

Ripariohjelma:
Tapaamiset keskiviikkoisin klo 18 Karjasillan kirkossa 
(Nokelantie 39), alkaen 31.10. Konfirmaatio on torstaina 
29.11. klo 18 Karjasillan kirkossa.

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

Ilmoittaudu mukaan www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 1.–30.10. 
Lisätietoa saa Heikki Karppiselta, p. 044 3161 580 tai 
s-postilla: heikki.karppinen@evl.fi. 

Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu to 4.10. klo 18–
19.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Perhepyhäkoulu kokoon-
tuu joka toinen viikko (poik-
keus 1.11. ja 8.11.) torstai-il-
taisin klo 18–19.30. Pyhäkou-
luun ei tarvitse ilmoittautua 
ja se on maksuton.

Oulujoen seurakunta
Ilta äideille ja tytöille su 
30.9. klo 18–20, Hintan seura-
kuntakoti, Tornihuone 3. krs. 
Tule viettämään äideille ja ty-
töille tarkoitettua iltaa. Lu-
vassa yhdessä oloa ja yhdessä 
tekemistä, hemmottelua, kä-
dentaitoja, pientä iltapalaa. 
Illat syksyllä 30.9, 4.11, 16.12. 
Ilmottautuminen iltoihin San-
na Karjalaiselle, p. 040 7186 
925 viimeistään saman viikon 
torstaina ennen iltaa.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avoimet 
ovet eli Varkkarit tiistaisin 
klo 15–17, Hintan seurakun-
tatalolla. 4.–6.-luokkalaisille 
alkaen yhdessäoloa, pelailua, 
yhdessä tekemistä, välipala. 
Lisätietoja Pertti Putilalta.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
3.10. klo 15–17, Elohuone. Pii-
pahda tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
3.10. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan toi-
sen vuoden isoskoulutus to 
27.9. klo 17.30–19, Karjasil-
lan kirkko. Jatkokoulutus en-
simmäisen vuoden koulutuk-
sen suorittaneille. Ilmoittau-
du mukaan laittamalla nime-

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna lauantaina
 29.9. klo 10–14.

Puodista kirpputoritava-
raa ja uusia pajan tuottei-
ta, tarjolla myös kahvia. 
Pajassa tehdään käsitöitä 

ja askarrellaan. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimin-

taan ja ostoksille! 
P. 044 3161 720.
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ho to 4.10., Huonesuon seu-
rakuntakoti. Menemme omin 
kyydein vierailulle Myllyojan 
eläkeläiskerhoon klo 13.
Eläkeläisten kerho to 4.10. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLi-ii
Torstaikerho to 27.9. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 27.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua , soit-
toa chimes-soittimilla ja muu-
ta musiikkiin liittyvää toimin-
taa. Tervetuloa!
Porinakerho ma 1.10. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Perheretki RanuaZoo-eläin-
puistoon ke 24.10. Ks. ilmoi-
tus. s. 17. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Puutyökerho ma 1.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
2.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kirkon kellaritiloi-
hin.

Karjasillan seurakunta
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 1.10. klo 18–
21, Intiön kappeli, iso sali.

Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkkokuoro ti 2.10. 
klo 14, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.

Psalmikvartetti ti 2.10. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja Heikki Jämsä, p. 040 5747 
089.

Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, isojen ryhmä ke 3.10. klo 
16.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tarkoitettu 12–17-v. ty-
töille ja pojille. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–3-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro, 
pienten ryhmä ke 3.10. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tarkoitettu 7–12-v. tytöille ja 
pojille. Ryhmässä perehdy-
tään laulamisen perusteisiin 
ja kuorolaulun saloihin. Oh-
jelmistoon kuuluvat 1–2-ää-
niset erityyliset laulut. Ryh-
mään pääsee laulunäytteen 
perusteella. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut kantto-
ri Anu Arvola-Greus, p. 044 
3161 463.

Oulujoen seurakunta
Neulansilmä to 27.9. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu sekä suo-
malaisille että maahanmuut-
tajille. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opettamaan! 
Lisätietoja: Sari Meriläinen, 
p.  040 558 3294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 316 1459.

Muut menot
Luento: Siirtoväen sopeutu-
minen – ortodoksisen siir-
toväen vastaanotto to 27.9. 
klo 16.30, Oulun Diakonissa-
laitos, Albertinkatu 16, Kirk-
kosali. FT Heli Kananen. Jär-
jestetään yhteistyössä Poh-
jois-Pohjanmaan kesäyliopis-
ton kanssa. Lisätietoa ja il-
moittautumiset: Pohjois-Poh-
janmaan kesäyliopisto, Eija 
Raatikainen, p. (08) 321 4071.
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 28.9. klo 17.30–
19.30, Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaille. Raamat-
tuopetusta, nukketeatte-
ria, laulua, toimintapisteitä, 
nyyttärit, pelejä ja kisailu-
ja. Järjestää Pohjois-Pohjan-
maan ev.lut. Kansanlähetys. 
Lisätietoja: juniori- ja nuori-
sotyöntekijä Elina Vidgren, p. 
040 5646 452.
Peräkonttikirppis la 29.9. klo 
10–13, Koskelan seurakunta-
koti. Tapahtumassa on kah-
vio. Tuotto Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-keräykseen.
Mikonpäivän markkinat la 
29.9. klo 11–13, Hintan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 13.
Eroneuvo-ilta to 27.9. klo 
18–20, Nuorten Ystävät -toi-
misto (Torikatu 28). Eroa har-
kitseville vanhemmille sekä 
heidän läheisilleen tarkoitet-
tu matalan kynnyksen tilai-
suus, jossa mahdollisuus kes-
kustella eroon liittyvistä asi-

Perheretki 
RanuaZoo-eläinpuistoon 
keskiviikkona 24.10. klo 8.30–17.  

Lähdemme matkaan klo 8.30 Tuiran kirkolta, 
Myllytie 5, ja palaamme samaan paikkaan 
klo 17 mennessä. 
Bussimatka maksaa 20 euroa/ henkilö. Perheet 
itse kustantavat sisäänpääsyn ja ruokailun 
valitsemassaan paikassa/omat eväät.
Mukana retkellä ovat lastenohjaajat Teija Kokko, 
p. 050 5347 477  ja Anu Hannula, p. 044 3161 718.
Sitovat ilmoittautumiset 10.10. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Leirejä
ja retkiä

TORSTAI 4.10.
10.00 Seminaarin avaus

piispa Samuel Salmi, Oulun hiippakunta 
johtaja, professori Timo Jokela, Pohjoinen kulttuuri-instituutti 
lääninrovasti Hannu Ojalehto, Oulun ev.-lut. seurakunnat

10.30 Lars Levi Laestadius uusin silmin
 Mitä kaikkea saivatkaan aikaan Laestadius-veljekset ja Uppsalan kvintetti

professori Juha Pentikäinen
11.00 Lars Levi Laestadiuksen Hulluinhuonelainen

dosentti Risto Pulkkinen
11.30 Lars Levi Laestadius 1800-luvun filosofisten koulukuntien kentässä

rehtori Mauri Ylä-Kotola
12.00 Lounas
13.00 Laestadiuksen yhteydet Ranskaan

FT Risto Volanen
13.30 La Recherche-retkikunta ja Lars Levi Laestadius

professori Jan Borm
14.00 Lestadiolaisuuden vaikutus saamelaiskulttuuriin

professori Veli-Pekka Lehtola
14.30 Saamelainen mytologia Laestadiuksen saarnoissa

hiippakuntasihteeri Erva Niittyvuopio
15.00 Kahvi
15.30 Pohjoisen kristillisyys aikalaisten kertomana

FT Katja Hyry  
kuvatoimittaja Markus Pentikäinen

16.00 Laestadius-elokuva Les Feux Arctiques
professori Hannu Kahakorpi

17.00 Seminaaripäivän päätös
päätoimittaja Tapani Ruokanen

19.00 Iltamessu Oulun tuomiokirkossa
Messun toimittaa tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
Saarna piispa Samuel Salmi 
Avustavat saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio, hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen 
Musiikki Wimme Saari, Henna-Mari Sivula, Lauri-Kalle Kallunki

PERJANTAI 5.10.
9.15 Seminaaripäivän avaus

hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen
9.30 Lestadiolaisuuden juuret

TT Esko Laine
10.15 Lestadiolaisuuden synty, leviäminen ja hajaannukset

professori Jouko Talonen
11.00 Lestadiolaisuus Kuopion - Oulun hiippakunnassa

professori Hannu Mustakallio
11.45 Lounas
12.45 Lestadiolaisuuden perilliset ja tunnusmerkit tänään

YTM Sandra Wallenius-Korkalo
13.30 Lestadiolaisuuden tulevaisuuskuvat

FT Mauri Kinnunen
14.15 Seminaarin päätössanat

piispa Samuel Salmi
14.30 Päätöskahvi

Ilmoittautumiset 1.10. mennessä anneli.sillanpaa@evl.fi tai puh. (08) 5358 550. 
Osallistumismaksu 25 €/päivä, 40 €/2 päivää/osallistuja. Osallistumismaksu 
sisältää tarjoilut seminaarissa. Ilmoita mahdollinen erityisruokavalio.

LAESTADIUKSEN PERINTÖ JA  
PERILLISET -SEMINAARI
4.-5.10.2012, Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3, Oulu

oista ja kuulla eron vaikutuk-
sista niin omaan kuin lapsen 
elämään. Tilaisuudet ovat 
avoimia ja maksuttomia. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoja:  Essi Niemi/ Van-
hempien Akatemia-hanke/ 
Nuorten Ystävät, p. 044 734 
1435 tai essi.niemi@nuorte-
nystavat.fi ja lapsi- ja perhe-
työn diakoniatyöntekijä Kari 
Rekilä, p. 050 5211 065 tai ka-
ri.rekila@evl.fi.
Kaatuneitten omaiset ma 
1.10. klo 12, Vanha pappila. 
Fransupiiri ti 2.10. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Juhlajumalanpalvelus ke 
3.10. klo 13, Oulun Kaupun-
ginsairaala. Ks. ilm. s. 14.
Ompeluseurat to 4.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Hiljaisuuden viikonloppu – 
uskon lähteillä la 13.–14.10., 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Retriitinomainen viikonlop-
pu Raamatun tekstien ja ru-
kouksen merkeissä. Yöpymi-
nen kotona. Hinta 35 €, sisäl-
tää ruokailut. Mukaan mah-
tuu 15 osallistujaa. Ilmoit-
tautumiset 4.10. mennessä p. 
(08) 3161 401 (arkisin klo 12–
16). Ilmoittautuneille lähete-
tään ohjelma. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen ja 
diakoniatyöntekijä Heidi Kar-
vonen.
"Puhalla minut liekkiin!" 
Parisuhteen seksuaalisuu-
desta to 8.11. klo 18, Oulu-
joen pappila. Johdantoa iloi-
seen parisuhdeseksiin!
Rikasta minua -parisuhde-
kurssi 16.–18.11., Suvelan lei-
rikeskus. Kurssilla keskity-
tään suhteen vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin. Kurssi so-
pii pariskunnille, joilla ei ole 
meneillään kriisivaihetta suh-
teessaan. Kurssin järjestämi-
sestä vastaa Kiimingin seura-
kunta yhteyshenkilönään Rii-
na Moilanen. Kurssin hinta 
täyshoidolla Kiimingin seura-
kuntalaisille 120 €/ pariskun-
ta ja muille 160 €/ pariskunta. 
Ilmoittautumiset 26.10. men-
nessä Riina Moilaselle, p.  040 
5609 678.

Mikonpäivän markkinat 
lauantaina 29.9. klo 11–13 Hintan seurakuntatalossa. 

Kirpputori- ja myyntipöytiä, vohvelikahvila, makka-
raa ja mehua sekä arvontaa. Musiikkia esittävät So-
pusointu-orkesteri ja Antero Mustonen hanurei-
neen. Tuotto Kirkon Ulkomaanavulle, Oulujoen seu-
rakunnan diakonia- ja lähetystyölle sekä nuorten 
missioklubille. 

Mikkelin Markkinat
lauantaina 29.9. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa.

Tarjolla lounasta, kahvia, arpoja, käsitöitä, leivon-
naisia, syksyn satoa. Otamme vastaan lahjoituksia, 
leivonnaisia, mehuja, marjoja jne.
Osana tapahtumaa toteutetaan myös Vilttikirppis. 
5 €/ vilttipaikka. Voit siis varata vilttipaikan ja tulla 
myymään omia ylimääräisiä tavaroitasi kappelin pi-
hamaalle. Varaukset lähetyssihteeri Paula Rosbacka, 
p. 040 5752 714. Tapahtuman tuotto ohjataan Suo-
men Lähetysseran Tasaus-keräykseen. Tapahtuman 
järjestää Karjasillan seurakunnan lähetystyö.

Sunnuntaina 7.10. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa 

(Sulkakuja 6) 

Saarnaa Jonne Pirkola, liturgi Kimmo Kieksi, 
palvelutehtävät varikkotiimi Mervi Kokkosen joh-
dolla, musiikki varikkobändi Tuomas Keskitalon 
johdolla. Lapsille pyhäkoulu ja messun jälkeen 

kirkkokahvit.
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Juhlajumalanpalvelus
keskiviikkona 3.10. klo 13
Oulun kaupunginsairaalan tuloaulassa.

Oulun kaupunginsairaalan 10-vuotisjuhla-
jumalanpalvelus. Toimittajina Hannele Lusikka, Veera 
Kettunen, Anna-Leena Häkkinen ja Juha Kyllönen. 
Cadenza-kuoro johtajanaan kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen. Tervetuloa!

enot Oulussa 27.9.–4.10.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot

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

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

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

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

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

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

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

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku

Kastetut 
Tuomiokirkko: Elmeri Eina-
ri Mikkola, Jiri Niilo Miikael 
Arola, Iiris Anni Esteri Talvi-
sara, Ella Siina Etiita Elo.
Karjasilta: Miska Johannes 
Jarinpoika Lehtosaari, Saa-
ra Eeva Katariina Virkkunen, 
Aaro Eemeli Huuki, Nooa Flo-
rian Plank, Touko Eemil Akse-
li Typpö.
Tuira:  Jere Oskari Paksunie-
mi, Paavo Elias Korkiakos-
ki, Amanda Aada Matleena 
Riekki, Eevi Ingrid Raipala, 
Heli Aune Kyllikki Atula, Ju-
lia Mena Maria Remes, Alek-
si Sakari Matias Ojala, Toivo 
Lauri Aleksanteri Mäkelä.
Oulujoki: Eemeli Onni Ilma-
ri Vaskivuo, Miro Roope Ma-
tias Pölkki, Ella Maria Sofia 
Sarajärvi, Aake Oskari Harti-
kainen, Eetu Pekka Olavi Sa-
rajärvi, Sofi Helmi Kristiina 
Heikkinen, Nooa Joosua Ku-
ha, Liidia Roosa Annika Kes-
ki-Korpi, Otto Jukka Iivari 
Parkkinen, Ella Sylvi Marian-
na Alatalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Anssi Kalevi 
Pellikka ja Laura Emilia Dur-
chman, Santeri Antti Eemil 
Rajala ja Silja Liisa Ijäs, Lau-
ri Sakari Junes ja Henna Maa-
ret Väärälä.

Karjasilta:  Mika Johannes 
Jaara ja Mia Maria Itämies, 
Juha Olavi Pöyskö ja Hen-
na Riikka Annika Saarenpää, 
Matti Kaarlo Mantere ja Elisa 
Marjut Saukonoja, Perttu Sa-
karias Juntunen ja Jenni Jo-
hanna Nisula, Markus Alek-
si Laurila ja Saara Eveliina Pi-
noniemi.
Tuira:  Timo Markus Karhu ja 
Sanna Marlén Jussila.
Oulujoki:  Mikko Tapani Wat-
hén ja Hanna-Maaria Sivula, 
Marko Jaakko Mäkikyrö ja 
Kati Marjatta Komulainen.

Kuolleet 
Tuomiokirkko:  Jarko Tapani 
Broström 58.
Karjasilta: Markku Juhani Ju-
vonen 59, Tyyne Hilkka Pieti-
käinen s. Pyttynen 92, Hem-
mi Johannes Ojala 88.
Tuira: Signe Maria Karttunen 
s. Ryynänen 97, Tauno Ur-
po Uolevi Lievonen 78, Pek-
ka Kalevi Naumanen 71, Leo 
Johan Henrik Pernu 67, Eero 
Matti Henrik Tuomikoski 66.
Oulujoki: Terttu Eila Päivä-
rinta s. Niemi 89, Mirjam An-
na-Liisa Tukiainen s. Ranta-
nen 87.

Lenkkiryhmä 
torstaisin klo 18–20. 

Lähtö Heinätorin seurakuntatalolta. 

Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat aloittaa 
liikkumisen hyvässä seurassa. Ryhmä sopii niin 
huippu- kuin rapakuntoisillekin! Liikkumisen 

lomassa on luontevaa vaihtaa ajatuksia toisten 
kanssa ja saada uusia ystäviä. 

Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.flink@evl.fi.

Tule vapaaehtoiseksi seurakuntaan!
keskiviikkona 3.10. klo 15–17 Elohuoneella.

Syksyn alkaessa on hyvä aika aloittaa jotakin 
uutta. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa yhteisöllistä ja 
mielekästä tekemistä seurakunnassa. Tule kuulemaan 
lisää! Infotilaisuudessa diakonissat Sirpa Kemppainen 
Karjasillan seurakunnasta ja Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092 Tuiran seurakunnasta.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 12.10.2012 klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

OH J E L M A

Tervetulotoivotus   
Yle Oulun toimittaja Kati Jurkko

Oulujoen seurakunnan lapsi-
kuoro aCorde   
Johtaa Anna Haanpää-Vesenterä
   
Hartaus
Rovasti Jaakko Granlund 
 
Musiikkiesitys 
Virve Karen (sopraano) 
Ilkka Virta (kitara)  
 
Yhteislaulu
Kanttori Lauri Nurkkala

Juhlapuhe 
Diakoniajohtaja, ODL 
Hannu Rahikainen

Pohjan Akat 
Tanssiesitys Oulu ja meri
Ohjaa Elisa Piippo

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-autokuljetus. 
Tarkemmat ohjeet ja linja-autoaikataulut ilmoitetaan 4.10. 

ilmestyvässä Rauhan Tervehdyksessä.

Ohjelma: 
Tervehdyssanat, 
Leena Rasilo.
Takaisin kotiin – 
Joni Skiftesvikin
teosten 
tarkastelua, 
FT Satu Koho. 
Kahvitarjoilu.
Laulu Aila 
Knihtilä, huilu 
Suvi Kaikkonen, 
piano Maija Tynkkynen.

Tuotto Ilembulan sairaalan 
kriisitilanteen auttamiseen. 

Järjestää Ilembulan Ystävät ry. 
10 euroa, opiskelijat 8 euroa.

Syysmatinea 
sunnuntaina 30.9. klo 15 Vanhassa pappilassa.



15   Nro 31    27.9.–4.10.2012

Seurakunnissa tapahtuu  27.9.–4.10.2012

Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Lasten kerhot kokoontuvat 
normaalisti.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. 
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 27.9. klo 19 srk-ta-
lolla.
Ystävyyden talo pe 28.9. klo 
10 srk-talolla. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
30.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Rovastikunnan kuorojen sä-
velhartaus Tyrnävän kirkos-
sa su 30.9. klo 19 (kuorolaiset 
mukana jo harjoituksissa klo 
16 alkaen).
Pikkuparkki ma 1.10. klo 
9–12. Lapsiparkkitoimintaa 
maanantaisin vuoroviikoin 
isoparkkina ja pikkuparkki-
na.  Parkkitoiminta on ilmais-
ta, mutta vaatii aina ilmoit-
tautumisen etukäteen Siljal-
le, p. 043 2111 916.
Lasten laulupiiri ma 1.10. klo 
14–14.45 srk-talolla. Laulupii-
ri kokoontuu joka toinen viik-
ko ja on tarkoitettu 4–7-vuo-
tiaille lapsille. Mukaan mah-
tuu vielä, joten ilmoittaudu 
Mailille, p. 044 2149 878.
Rukousmatka maailmalle ti 
2.10. klo 18.30 srk-talolla.
Kuoroharjoitukset ke 3.10. 
klo 18.30 srk-talolla.
Henkisen kriisinhallinnan 
syventävä kurssi Lumijoen 
srk-talolla la 20.10. klo 9–16. 
Kurssilla perehdytään psyko-
logisen jälkipuinnin mene-
telmään. Kurssimaksu 15 €. 
Lisät. ja ilmoitt. www.mpk.
fi-sivuilla (koulutuskalente-

Saarenkartanon hartaus to 
27.9. klo 14.
Raamattu- ja rukousilta ti 
2.10. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. Vapaa-
ehtoinen kahviraha lähetys-
työlle.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.

Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

ri) tai Markku Töllille, p. 045 
2369 094.
Osallistumme perinteiseen 
tapaan Operaatio Joulun 
lapsi -keräykseen Patmok-
sen lähetyssäätiön kaut-
ta  www.joulunlapsi.fi.  An-
namme joululahjoja Euroo-
pan köyhimmille lapsille, jot-
ka asuvat Romanian kylissä 
ja Moldovan lastenlaitoksis-
sa. Ehkä sinäkin voisit ostaa 
tai tehdä heille jotain, lisä-
tietoja ja vinkkejä Marjolta, 
p. 045 6381 973. Viikolla 42 
tavaroiden toimitus Marjolle 
tai virastoon. 
Seurakuntatalon verhohan-
ke etenee. Lahjoittajien ni-
mitaulu-ajatuksesta on pää-
tetty luopua, joten lahjoit-
tajien nimiä ei tulla julkista-
maan. Mahdolliset lahjoituk-
set tilille 574119-27433, viesti-
kenttään merkitse ”verhot”. 
Samaa tilinumeroa käyttä-
mällä voit tukea myös lasten 
ja nuorten leirirahastoa, ni-
mikkolähettityötä tai diako-
niarahastoa, kirjoita viesti-
kenttään tieto minne haluat 
tukesi suunnata. (Paloturval-
listen verhojen kustannusar-
vio on n. 4 000 €.)
Ry:n toimintaa: Pe 28.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Nikola ja 7.–8.-lk S&E Hirvas-
niemi. La 29.9. toimintapäi-
vä ry:llä. Su 30.9. klo 12 py-
häkoulu I Myllymäki II T&I Kä-
märäinen ja III A&J Kiviahde 
sekä seurat ry:llä klo 17. Ma 
1.10. klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19.

sunnuntaina 30.9. klo 10. 
Samalla avaamme syksyn pyhäkoulukauden – 
toivomme erityisesti lapsia ja perheitä kirkkoon! 
Kirkkomehut.

Mikkelinpäivän 
kolmen polven kirkko 

Kirkkokyydin 
tilaus pyhäksi 
perjantaihin 

mennessä 
Marjalta, p. 

040 7430 382.
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Seikkailu kirkonmäellä

Viime lauantaina Li-
mingassa seura-
kuntalaiset saivat 
katsoa kotikirkko-

aan uusista näkökulmista. 
Seurakunnan järjestämäs-
sä Kirkonmäellä-tapahtu-
massa pääsi muun muassa 
kiipeämään kellotapuliin ja 
käymään kirkon alla.

Kirsi Junnonaho, Li-
mingan seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja, tervehtii 
iloisesti kirkonmäelle kii-
peäviä ihmisiä. 

– Tässä on teille kartta, 
johon on merkitty tehtävä-
paikat. Kun ratkaisette teh-
tävän, saatte karttaan lei-
man. Kaikki leimat kerätty-
änne saatte palkinnoksi tik-
karin, Junnonaho opastaa.

Aikuisillekin on tarjol-
la tehtävä: eri pisteistä löy-
tää vastauksia tietovisaan. 
Visan palkintona arvotaan 
herkkukori.

Ensimmäistä kertaa jär-
jestetyssä tapahtumassa on 
monenlaista tutkittavaa ja 
koettavaa. Luukisen per-
he on käynyt osallistumas-
sa ulkoilmapyhäkouluun ja 

paahtamassa vaahtokark-
keja. Nyt 9-vuotias Aada ja 
5-vuotias Eevi saavat tasku-
lampun käteensä ja lähtevät 
katsomaan miltä kirkon al-
la näyttää.

kirkko 
tutuksi
Kirkonmäki-tapahtuma on 
toteutettu kaikkien työalo-
jen yhteisvoimin. Paikalla 
on lähes kaikki seurakun-
nan työntekijät. Kirkkoher-
rakin löytyy aivan pääoven 
tuntumasta paistamasta 
makkaraa. Junnonaho se-
littää, että tapahtuman ta-
voitteena on tehdä sekä kir-
kosta että seurakunnan 
työntekijöistä tutumpia. 

– Kirkko ei ole enää kes-
kellä kylää. Toivomme, et-
tä seurakuntalaiset kokisi-
vat kirkon enemmän omak-
seen. Samalla haluamme 
muistuttaa, että me työnte-
kijätkin olemme aivan ta-
vallisia ihmisiä, Junnonaho 
selittää.

Kirkon sisäpuolelta löy-
tyy paljon sellaisia paikko-
ja, joihin monet tuskin ovat 

tutustuneet aikaisemmin. 
Kävijät saavat kiivetä kat-
somaan, millainen näkymä 
on saarnastuolista, tai tu-
tustua varastohuoneeseen. 
Samalla voi oppia esimer-
kiksi lähetystyöstä ja kir-
kon historiasta.

uusia 
kokemuksia
Seurakunta-aktiivi Eeva 
Halmesmäki kertoo asu-
neensa Limingassa vuodes-
ta 1966 lähtien, mutta silti 
hänellekin löytyy uutta ko-
ettavaa. Hän kiipeää kel-

lotapulin torniin polvi- ja 
lonkkavaivoista huolimat-
ta, ja pääsee soittamaan kir-
konkelloja. 

– Kyllähän tämä kuntoi-
lusta käy, rouva naurahtaa 
palattuaan tornista alas. 

– Kuulemma tapulista 
on aikoinaan nähnyt seit-
semän kirkon tornit. Harmi 
kun luukut ovat nyt kiinni, 
enkä päässyt näkemään pi-
tääkö väite paikkansa, Hal-
mesmäki pohtii.

Henna ja Paavo Kuukas-
järvi ovat ratkoneet kaikki 
tehtävät, ja saavat palkin-

tonsa. Heillä on ollut mu-
kava ja mielenkiintoinen 
päivä. 

– Olen käynyt kirkon 
alla ja syönyt makkaraa, 
4-vuotias Paavo kertoo. 

– Minä istuin jalkapuus-
sa, 8-vuotias Henna muis-
telee.

Sitten lapset jo hoputta-
vat äitiänsä. He eivät halua 
lähteä kotiin ihan vielä. He 
kiiruhtavat innoissaan vielä 
kerran tutustumaan kirk-
koon jännittävästä näkö-
kulmasta – sen alapuolelta.

kaiSa aNTTila

Hanna ja Paavo Kuukasjärvi saivat palkinnoksi tikkarit 
nuorisotyönohjaaja Kirsi Junnonaholta.

Aada (vas.), Niina ja Eevi Luukinen kävivät kirkon alla. Katso sivulta 
10, miltä kirkon alla näytti.

Tu o m o A n t t i l aK a i s a  A n t t i l a
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 27.9. alk. klo 11, borssikeit-
to 5 €. Puttaan Tupa avoin-
na torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14. 
Rukousilta to 27.9. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 1.10. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, vieraa-
na toimintaterapeutti Kaisa 
Nurmi, ke 3.10. klo 13 Kellon 
srk-kodilla sekä to 4.10. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11, p. (08) 
5472 636. 
Diakoniatyössä toimivien 
vapaaehtoisten ilta ma 1.10. 
klo 17.30 Puttaan tuvalla. Il-
moita tulostasi pe 28.9. men-
nessä Johannalle, p. 045 1393 
993.
Lähetyspiiri ti 2.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa. 
Ilmestyskirja toteutuu –
raamattuopetustilaisuus ke
3.10. klo 18 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Minä tie-
dän sinun tekosi, luku 3. Pas-
tori Martti Heinonen.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 4.10. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, vieraana toimin-
taterapeutti Kaisa Nurmi.
Seurakunta tarjoaa kirkko-
kyytiä su 7.10. messuun, ilm. 
diakoniatoimistoon ma 1.10. 
klo 9–11, p. (08) 5472 636. 
Hengellisen matkakumppa-
nuuden -ryhmä työikäisille 
alk. 11.10. klo 18 srk-keskuk-
sen kappelissa. Ryhmä luo 
tilaa hiljentymiselle ja rau-
hoittumiselle arkisen elämän 

keskellä. Kokoontumiset ker-
ran kuussa toukokuulle 2013 
saakka. Lisätietoja ja ilm. Lai-
la Juntti, p. 040 8668 319, lai-
la.juntti@evl.fi, pe 28.9. men-
nessä.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskoulutus. Ryhmä kokoon-
tuu pe 12.10. klo 16.30–20.30 
sekä la 13.10. ja la 20.10. klo 
9.30–15.30, tutustumiskäyn-
ti ti 16.10. Paikka VARES-kes-
kus, Harjapäänkatu 32, Oulu. 
Kouluttajat Pirjo Hätälä, VA-
RES-verkosto ja Johanna Ke-
rola, Haukiputaan seurakun-
ta. Koulutus on maksuton. 
Lisätietoja ja ilm. 4.10. men-
nessä www.vareskeskus.fi, 
p. 044 786 8890 tai 044 786 
8883. 
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Missiokerho perjantaisin klo 
16 Puttaan Tuvalla (huom. 
muuttunut aika).
Vakkurilan perhekerho 
muuttuu perhetuvaksi. Per-

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Lasten enkelikirkko pe 28.9. 
klo 9.15 ja 10 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.  
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkolla: ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talol-
la: ke klo 9.30–11. Vanhassa 
Pappilassa: ke klo 9.30–11. 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa: ti klo 9.30–11 
ja to klo 9.30–11.30. Lisäksi 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten perhe-
kerho pe klo 9.30–11.
Kirkkokuoro ke 3.10. klo 18  
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 3.10.  eikä Seura-
kuntapiiriä to 4.10. Ks. van-
hustenviikon juhla. 
Varttuneet to 4.10. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 4.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 4.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Draamakerho ma klo 16–17 

hetupa on avoinna perjantai-
sin klo 9.30–11.30 Vakkurilas-
sa, Kirkkotie 10 B. Voit pii-
pahtaa perhetuvalla oman 
aikataulusi mukaan. Oleskelu 
perhetuvalla on vapaamuo-
toista. Perhekerhot: Jokelan 
vanha koulu ma klo 10–11.30, 
Kellon srk-koti to klo 9.30–11 
ja Martinniemen srk-koti pe 
klo 10–11.30.
Kellonkartanon toimintaa: 
Naisten päivä la 29.9. klo 13, 
su 30.9. klo 13 Kartanon kirk-
ko, mukana Juha Vähäsarja ja 
Tapio Pokka, klo 15 kesäkau-
den päätösjuhla.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-
luokka pe 28.9. peruttu, myy-
jäiset la 29.9. klo 12 ry:llä al-
kaen ruokailulla klo 11, py-
häkoulut su 30.9. klo 12 Veh-
kaperällä, Mannisella, Lauhi-
karilla ja H. Räinällä, seurat 
su 30.9. klo 16 Kultasimpus-
sa ja klo 17 ry:llä, lauluseu-
rat ke 3.10. klo 18.30 Anne ja 

Jyrki Lukalla, Ojalanperäntie 
1. Kello: raamattuluokka pe 
28.9. klo 17.30 ry:llä, seurat 
su 30.9. klo 17 ry:llä. Jokiky-
lä: pienten raamattuluokka la 
29.9. klo 18 ry:llä, pyhäkoulut 
su 30.9. klo 12 Asema e Esko 
Taavitsainen, Asema p Hannu 
Pärkkä, Keskikylä Juha Hartik-
ka, Vänttilänperä Reima Nie-

Eläkeläisten musiikkipiiri
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen 

torstaina 27.9. klo 13 srk-keskuksen monitoimisalissa. 
Kaikki laulun ja muun musiikin ystävät 

ovat tervetulleita.

melä, Taipaleenkylä Ari Koi-
vukangas, seurat vuodeosas-
tolla su 30.9. klo 14.
Kastetut: Marcus Christian 
Backman, Johanna Ellen Pa-
losaari, Anni Tuuli Rekilä, Sa-
ra Lilia Vega Nehvonen.
Kuollut: Siiri Kurttila-Loh-
vansuu 61, Tapio Reino Jo-
han Pernu 60.

Vanhassa pappilassa. Seikkai-
lukerho to  klo 17–18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Rippikoulu: Rippikouluinfo 
ke 3.10. klo 18 ja 19 Kokko-
kankaan srk-keskukessa. Tar-
kempi tieto kirjeessä, joka on 
lähetetty kaikille rippikoulu-
ikäisille.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. Gospelmessu to 27.9. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 28.9. alkaen klo 

Vanhassa pappilassa. Puu-
hakerho ti  klo 16–17  Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Heppakerho ti klo 17–18.30  
Kirkonkylän srk-kodissa. Kok-
kikerho ti klo 17.30–19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Leikkikerho ke klo 16–17 Kir-
konkylän srk-kodissa.  Pie-
noismallikerho ke klo 18–19  
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Liikunta- ja temppu-
kerho ke klo 17–18  Ammat-
tikoulun salissa, Niittyran-
nantie 5, sisäänkäynti ovesta 
B12. Puuhakerho to klo 16–17 

17 ruokailulla, myyjäiset klo 
18 ry:llä. Nuortenilta la 29.9. 
klo 18 Oulun ry:llä. Seurat su 
30.9. klo 16 ry:llä. Tiistaiker-
ho ti 2.10. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Uu-
sien murtolaisten tutustumi-
silta to 27.9. klo 19 ry:llä. Tu-
paantuliaisseurat la 29.9. klo 
19 Paasolla, Pikkaralantie 10. 
Seurat su 30.9. klo 13 ry:llä.

perjantaina 28.9. klo 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12.

Odotettavissa on ilta täynnä iloista musiikkia, lämmintä 
yhdessäoloa ja koskettavia sanoja.

Illan isäntänä toimii Majatalo-idean isä, gospelmuusikko 
Pekka Simojoki, yhdessä EtCetera-kuoron ja yhtyeen kans-
sa. Puhujavieraana on evankelista Ilkka Puhakka, joka tun-
netaan kohtikäyvästä ja värikkäästä tavastaan puhua. Mu-
kana on myös Suomen Lähetysseuran pastori Jukka Jämsén 
avaamassa uusia ikkunoita rukouksesta klo 17.30 alkavassa 
rukousseminaarissa. 

Kastetut: Lyydia Helmi Au-
rora Pulkkinen, Aida Anna 
Henriikka Pukari, Maria Isa-
bell Toppinen.
Vihitty: Jarno Mikael Pätsi ja 
Tanja Annukka Niemelä. Esa 
Antero Poikela ja Riikka Mar-
jaana Törmänen.
Kuollut: Maria Johanna Kar-
jalainen s. Savilaakso 99, 
Martta Aliina Leivo s. Han-
nila 92.

Mikkelinpäivän 
perhemessu  

sunnuntaina 30.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Juha Maalismaa, 
diakoni Saija Kivelä, kanttori Marjo Irjala. 

Päiväkerholaiset ja varhaisnuorten kuoro esiintyvät. 
Lasten ja vanhusten yhteinen kirkkopyhä.

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhustenviikon juhla
torstaina 4.10. alkaen klo 12 ruokailulla 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1:  Sarkkirannan Siwa 
klo 11, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien Palvelukes-
kus klo 11.10, Palvelutalo Hovila klo 11.15. 

Linja-auto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo 11.15, Palo-
laitoksen pysäkki, Honkasen monitoimitalo klo 11.20.
Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 27.9. men-
nessä, Soile Pakkanen, p. 040 7790 367, Elisa Metsänhei-
mo, p. 040 7707 431.

Majataloilta

Vauvakirkko 
sunnuntaina 30.9. klo 17 srk-keskuksessa. 

Tervetuloa kaikki pienokaiset 
perheineen. Erityisesti kutsutaan 
kaikki vuoden aikana kastetut lapset. 
Vauvakirkossa lauletaan, soitetaan ja 
körötellään. Kaikki tytöt ja pojat 
kutsutaan alttarin ääreen siunattavaksi. 
Ota mukaasi oma helistin! 
Kirkkohetken jälkeen 
kahvi- ja mehutarjoilu.

w
w

w
.sxc.h
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alia D

.
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4-vuotis-
synttärit 

su 7.10 klo 16.30 
Kiimingin seurakun-
takeskuksessa, me-

nossa mukana 
Taika-Petteri.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
Limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Päiväkerhoja 
ei ole 

4.–5.10.

Ks. Kiimingin ja Jäälin mes-
sut sivulta 10.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Lastenparkki Jäälin 
kappelilla tors-
taisin klo 12.30–
15. Ilmoittau-
tumiset park-
kiin tiistaisin klo 
15 mennessä, p. 
040 0835 374/ las-
tenohjaajat.
Kirkkokuoro to 27.9. 
klo 18.30 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa ja to 4.10. 
klo 18.30 Jäälin kappelilla. 
Tiedustelut kanttori Sari Wal-
lin, p. 040 0839 461.
Iltahartaus radiossa YLE 1 to 
27.9.  ja 4.10. klo 18.50 Pauli 
Niemelä.
Naistenpäivä la 29.9. Jää-
lin kappelilla klo 10–15. Ku-
ka minä olin, mikä minusta 
tuli? Jokaisen naisen on hy-
vä olla omissa silmissään so-
piva ja riittävä. Aiheen alus-
tajana perhe- ja paripsykote-
rapeutti Teija Pirnes-Hyvö-
nen. Iltapäivällä itsestä läh-

tevää liikettä, kehon ilmaisua 
musiikin keinoin. Löydä uusia 
voimavaroja itsestäsi voima-
tanssin avulla. Voimatanssin 
ohjaajana Maija Kylmäniemi. 
Päivä sisältää ruokailun ja 
kahvit, pukeudu rennon let-
keästi. Opi iloitsemaan itses-
täsi. Tervetuloa. Tilaisuus on 

maksuton.
Perhekerhot Kirk-

kopirtillä maa-
nantaisin klo 
9.30–11.30 ja 
Jäälin kappelis-
sa perjantaina 
klo 9.30–11.30.

Juttunurkka ma 
1.10. klo 10–13 Jää-

lin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 1.10. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Diakoniapiiri ma 1.10. klo 
13–14.30. Vierailemme Pihla-
jarannassa. 
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 

Hartaus tänään to 27.9. klo 
14 Alatemmeksen vahainko-
dilla.
Lähetysvintti ma 1.10. klo 
12–14.
Hyvänmielen päiväkahvi 
2.10. klo 12 Lähetysvintillä, 
Pappilantie 6. Mukana esh. 
Maire Taikina-aho ja dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
Vapaaehtoisia mm. tuki-
henkilötoiminnassa muka-
na olevia kutsutaan konsert-
tiin 2.10. klo 18 Idänihmeet/
Sarvelasali.
Seurakuntakerho ke 3.10. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ai-
he: Anna-Maija Raittilan 
muistelua. Voit ottaa Raitti-

lan runon mukaan. Mukana 
Eeva Halmesmäki ja Kerttu 
Weissenfelt.
Kuorot: Tähdet ke 3.10. klo 
17–18  ja Kirkkolaulajat klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Rippikoulutyö: Rippikou-
luralli seurakuntatalolla tä-
nään 27.9. klo 18–20 hiihto-
lomaryhmälle ja muualla rip-
pikoulunsa kävijät, joiden su-
kunimen alku on A–M.
Nuortenillat torstaina 27.9.  
Vanamossa ja 4.10. Nuoriso-
Nurkassa klo 18-20.
Isoset osallistuvat Idän ih-
meiden konserttiin ti 2.10., 
joten keskiviikkona 3.10. ei 
ole isoskoulutusta!

Varhaisnuorisotyö: Ret-
ki 1.–6.-luokkalaisille! Syys-
seikkailu ke 24.10. Siikajoella 
Törmälän maatilamatkailuti-
lalla. Seikkailua ja pihaleik-
kejä, yhdessä olemisen rie-
mua maalaismiljöössä. Hinta 
12 € (4H-jäs.10 €), sis. kyyti, 
ruokailu ja ohjelma. Ilmoit-
tautumiset 12.10. menn. säh-
köisesti osoitteessa www.li-
minganseurakunta.fi. Lisä-
tietoja Maria Matilainen, p. 
044 7521 236. Järj. Limingan 
seurakunta, kunnan nuoriso-
toimi ja 4H.
Perhekerhot:  Koti-Pietilässä 
(Pappilantie 6, Liminka) tiis-
taina 2.10. klo 9.30–11. Ari 
laulattaa. Vanamossa (Kaup-
pakaari 1, Tupos) keskiviikko-
na 3.10. Ekoihana-tuote-esit-
tely; Hanna Sirviö. Ekologiset 
lastenvaatteet- ja asusteet.
Partio: Ke 3.10. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Ma-
fecafe Partiotoimistossa klo 
17–18. La 13.10. Sudenpentu-
osaston retki Ranuan eläin-
puistoon.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 28.9 klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 29.9 klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 30.9 klo 11.30 
ja seurat klo 14 Limingan kir-
kossa sekä klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Nooa Iivo Otava 
Karppelin, Luca Onni Werne-
ri Kehusmaa, Kalle Antti Emil 
Konola, Saulus Matteo Lohi, 
Armas Oliver Räihä. 
Vihitty: Tommi Ilmari Lind-
berg ja Katja Elisa Heikkinen.

1.10. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella. Vierailem-
me Vire-kodilla. Tiedustelut 
Seija, p. 040 5793 247.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 2.10. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 2.10. klo 12–14 Suvelas-
sa. Kerho on tarkoitettu kai-
kille kiiminkiläisille eläkeläi-
sille. Kerho alkaa ruokailul-
la hintaan 4 €. Kerhoon on 
ilmainen kuljetus. Kuljetus-
pyynnöt pe 28.9. mennes-
sä Jaanalle, p. 040 5793 248. 
Lämpimästi tervetuloa van-
hat ja uudet kerholaiset.
Naisten Kasvuryhmä ke 
3.10. klo 14–15.30 Suvelan 
saunarakennuksessa. Kyy-
tiasiat Seijalle, p. 040 5793 
247. Kasvuryhmä ei kokoon-
nu ke 10.10.
Raamattupiiri to 4.10. klo 10 
Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Eläkeläistenkuoro pe 5.10. klo 
10 seurakuntakeskuksen sali. 
Johtajana Tuomo Nikkola.
Diakoniatyön vapaaehtois-

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Topias Kaarlo Akusti Salmikivi, Iina Marikki 
Talvensaari, Onni Eemeli Lahti, Moona Klaudia Kurtti, 
Mico Heikki Olavi Kokkoniemi, Lauri Oliver Kampman, 
Väinö Johannes Taskinen, Erik Emil Liimatta.
Vihityt: Mika Tapio Yli-Suvanto ja Elina Kristiina Vää-
nänen.

ten ulkoilupäivä la 6.10. klo 
11–14 Parsiaismaan laavulla. 
Ulkoilua, makkaranpaistoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. Tied. 
ja ilm. 2.10. mennessä Jaanal-
le, p. 040 5793 248. 
Syntymäpäiväjuhla tänä 
vuonna 10 vuotta täyttävil-
le lapsille su 7.10. klo 14 Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa. Olethan muistanut il-
moittautua!
Opintoavustukset haetta-
vissa. Kiimingin seurakun-
ta julistaa haettavaksi 31.10. 
mennessä opintoavustukset 

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Mikkelinpäivän perhemessu 
ja Isovanhempien ja lasten tapahtuma 

sunnuntaina 30.9. klo 10 Kiimingin kirkossa, 
jonka jälkeen yhteistä toimintaa Kirkkopirtillä 

noin klo 13 saakka. Tervetuloa!

Urkumaraton 
sunnuntaina 30.9. klo 14–16.15 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Kiimingin seurakuntakeskuksen uudehkot, 
hienot varhaisromanttiset urut inspiroivat kolmea urku-
ria syyskuun viimeisenä päivänä.

Matti Pohjoisaho, Risto Ainali ja Péter Marosvári soitta-
vat vanhaa barokin ja varhaisromanttista musiikkia sävel-
täjäniminä mm. saksalaiset Pachelbel, Bruhns, J.S. Bach, 
Bhrams, Ritter, Mendelssohn ja ranskalainen Bubois.

Matti Pohjoisaho opiskelee parhaillaan urkujensoit-
toa Sibelius-Akatemiassa professori Olli Porthanin joh-
dolla. Viime vuonna hän täydensi opintojaan Amster-
damin konservatoriossa. Veteliläissyntyinen Pohjoisaho 
on esiintynyt urkurina mm. Helsingin seudulla ja Keski-
Pohjanmaalla.

Péter Marosvári toimii tällä hetkellä Oulun tuomio-
kirkon urkurina. Unkarista lähtenyt Suomen ystävä on 
opiskellut urkujensoittoa Unkarin lisäksi mm. Itävallas-
sa ja Etelä-Koreassa. Hänet on palkittu Leipzigin urkukil-
pailussa Saksassa. Marosvári on ollut hyvin ahkera kon-
sertoija, konsertteja on eri Euroopan maissa vuosikym-
menten varrella kertynyt useita satoja. 

Risto Ainali, kiiminkiläinen urkuri on kaikille tällä alu-
eella tuttu mm. Bach -konserteistaan.  

Urkumaratonissa on väliaika ja tarjoilua. Vapaaehtoi-
nen ohjelma maksaa 5 euroa.

Vanhustenviikko 7.–14.10. 

Ikäihmisenjuhla  
torstaina 11.10.Tupoksen koululla.
Klo 13 ruokailu ja  klo 14–15.15 juhla.
Mahdollisuus tutustua koulutyöhön klo 12.30.
Lähtö klo 12.05 Taksiasema koulutyöhön tutustumiseen 
haluaville / linja-auto. Lähtö klo 12.35 Taksiasema  suo-
raan ruokailuun tuleville/ linja-auto. Kimppakyydit myös 
suotavia. Ilm. kyydin ja ruokailun (ilmainen) takia 3.10. 
mennessä,  p. 044 7521 220. 
Järjestää Limingan kunta ja seurakunta.

kirkon virkaan tai kristillises-
sä oppilaitoksessa opiskele-
ville Kiiminkiläisille nuorille. 
Hakemuksessa tulee näkyä 
missä opiskelee, mihin tut-
kintoon ja opiskelukustan-
nukset. Liitteeksi opiskeluto-
distus. Hakemukset osoite-
taan Kiimingin seurakunnan 
kirkkoneuvostolle, kuoreen 
merkintä opintoavustus. Li-
sätietoja Aulikki Rinta-Sänt-
ti, p. 040 7431 904.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
30.9. klo 17 Rauhanyhdistys, 
Erkki Moilanen ja Kari Kainua.
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klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Yökahvila Valopilik-
ku la 29.9. klo 19–24 Nuok-
karilla. Rippikoululaiset saa-
vat merkinnän rippikoulu-
korttiin. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen, p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen, 
p. 040 5246 534.
Partio: Ma klo 18–19.15 par-
tiolaiset ja klo 19–20.30 seik-
kailijat. Ti klo 18–19.15 su-
denpennut. Kokoontumis-
paikka seurakuntatalo/ kolo. 
Ti klo 18–19.30 sudenpennut 

Seurakunnissa tapahtuu 27.9.–4.10.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Alakoululaisten musiikki-
kerho to klo 15–16 Repussa. 
Lisätietoja Taru Pistolta, p. 
044 7453 849. 
Herännäisseurat su 30.9. klo 
18.30 Suvi ja Antto Joutsinie-
mellä, Vinssikuja 1, Oulunsalo.
Hartaus ke 3.10 klo 12.30 
Caritaksessa, Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 3.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt
Seurakuntakerho to 4.10. klo 
11 Seurakuntatalolla.
Uusi ääni to klo 18–20 srk-ta-
lolla 13.9. alkaen. Uudet lau-
lajat tervetulleita! Lisätieto-
ja Taru Pistolta, p. 044 7453 
849.
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16.
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille  maanantaisin 
klo 16–19. 

Tyttöjen ja naisten askare- 
ja oloilta tiistaisin klo 18–20. 
Alkaa syyskuun alussa. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
3.10. klo 12. 
Lähetysilta ke 3.10. klo 18 
Hpk:n lahetyskasv. sihteeri 
Paula Hiltunen kertoo kum-
milapsitoiminnasta. Tervetu-
loa!
Oulun hiippakunnan lähe-
tysseminaari Kristuksen 
tuoksu vai toiminnan tuok-
su – Seurakunta lähetys-
työn toteuttajana lauantai-
na 13.10. Oulunsalon seura-
kuntatalolla. Seminaari on 
tarkoitettu työntekijöille, 
luottamushenkilöille, vapaa-
ehtoisille ja kaikille kiinnos-
tuneille. Oulunsalolaiset il-
moittautukaa to 4.10. men-
nessä kappalainen Minna Sal-
melle, p.  044 7453 846.
Kirkonkylän ry: Nuorten raa-
mattuluokat pe 28.9. klo 19: 
Keskikylä ja Kylänpuoli: Kup-
sala, Lanttukuja 13 Karhuo-
ja; Lehdolla, Penttiläntie 19. 

Hartaus ja ehtoollinen to 
27.9. klo 14 Vire kodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Hartaus ti 2.10. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 3.10. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Vanhuspalvelun info, Hanna 
Kaisto-Vanhamäki, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ke 3.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Rukouspiiri ke 3.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Virsihartaus to 4.10. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Simo Pekka Pekkala ja Os-
si Kajava.
Iltahartaus to 4.10. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: Ke 3.10. klo 16 lap-
sikuoron harj. Hyrkin koulul-
la ja klo 17.30 seurakuntata-
lossa, klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Mikkelin-
päivän sukupolvimessu su 
30.9. klo 12 kirkossa. Perhe-
kerho tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä joka toinen torstai klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Perhekerho keskiviik-
koisin klo 15–17 Kylmälän-
kylän kappelissa. Äidit pitä-
vät kerhoa itse, yhteyshen-
kilö Satu Kukkohovi, p. 050 
5467 278. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 

Vanhustenviikon juhla 
torstaina 11.10. 
Ruokailu seurakuntatalossa 
kahdessa ryhmässä, 
klo 10.45 ja klo 11.15. 
Juhla Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksessa klo 12 alkaen. 
Juhlapuhe Raija Leinonen Perhehoito-
liitosta, seurakunnan tervehdys Simo 
Pekka Pekkala. Musiikkia Ossi Kajava ja 
päiväkuoro. Jonninjoutavien ohjelmaa. 
Ruokailuun ilmoittautuminen pe 5.10. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 5331 284. Miettikää valmiik-
si, kumpaan ryhmään haluatte osallistua ja ilmoittakaa 
myös mahdolliset erityisruokavaliot.

Päivärinteen srk-salissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 4.10. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 27.9. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. La 29.9. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 4.–6.-lk 
Myllyniemi, Konttilantie 15 B  
ja 7.–8.-lk Hyry, Pällintie 856. 
Su 30.9. klo 12 pyhäkouluna 
mikkelinpäivän perhekirkko. 
Ma 1.10. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 28.9. klo 19 kotiom-
peluseurat, paikka avoin. La 
29.9. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 isojen raamattuluok-
ka Hyry, Pällintie 856, Muhos. 
Su 30.9. klo 12 pyhäkouluna 
mikkelinpäivän perhekirk-
ko. To 4.10. klo 18.30. velje-
silta ry:llä.
Kastettu: Tuure Henrik Ket-
tukangas.

Maanantai   
Kokkikerho 1.–4.-lk. 
klo 16.30–18 Päivärinteen 
seurakuntasalissa
Tiistai 
Pelikerho 2.–3.-lk 
klo 14–15 nuorisotalossa 
Liikuntakerho 3.–6.-lk.  
klo 16.30–17.30
alakoulun liikuntasalissa 
Askartelukerho  3.–6.-lk. 
klo 17.30–18.30 
seurakuntatalossa 

Muhoksen kunnan ja Muhoksen 
seurakunnan kerhokalenteri syksylle

Oulunsalon kunta 130 vuotta

Piispanmessu
sunnuntaina 30.9. klo 10 kirkossa.
Piispa Samuel Salmi, 
liturgi seurakuntapastori Jukka Joensuu,
saarnaa kirkkoherra Tapio Kortesluoma,
avustaa kappalainen Minna Salmi. 
Tekstinlukijat Jani Ronkainen ja Juho Vitikka. 
Kanttorit Taru Pisto ja Tuomo Kangas, 
jousikvartetti ja Uusi Ääni.
Kirkkokahvit messun jälkeen 
seurakuntatalolla.

Messupyhäkoulu 
aloittaa kirkossa!  

Tervetuloa sunnuntaisin messuun klo 10.
Lapsille on pyhäkoulu saarnan aikana. 
Perhekirkkosunnuntaisin ei ole pyhäkoulua.

Repussa pyhäkoulut jatkuvat sunnuntaisin klo 12.

Kerhotoiminta on tarkoitettu muhoslaisille lapsille ja 
nuorille. Toiminnan järjestämisestä vastaavat  kunnan  
nuorisotoimi sekä seurakunnan varhaisnuorisotyö. Ker-
honvetäjinä toimivat kunnan ja seurakunnan työntekijät 
sekä koulutetut kerhonohjaajat. Toimintaa järjestetään 
arkisin maanantaista torstaihin. 
Kerhotoiminta on pääsääntöisesti maksutonta, lukuun 
ottamatta kokkikerhot. Kokkikerhoissa peritään syys- ja 
kevätkausimaksu (10 € / kausi). Maksu suoritetaan kätei-
sellä tasarahalla vastaavalle kerhonohjaajalle  viimeistään 
kolmannella kerhokerralla. 
Syksyn kerhokausi alkaa ma 10.9.  ja päättyy to 20.12.  
Kerhotoimintaa ei järjestetä  koululaisten syyslomalla ja 
Suomen itsenäisyyspäivänä. Kerhojen kevätkausi alkaa 
ma 14.1. 
Lisätietoja: Tuula Väänänen,  nuorisotyönohjaaja/ seu-
rakunta, p. 040 5246 534, tuula.m.vaananen@evl.fi  tai 
Heikki Väkeväinen, nuoriso-ohjaaja/ kunta, p.  044 4970 
404,  heikki.vakevainen@muhos.fi.

Keskiviikko 
Toimintakerho 0.–2.-lk. 
klo 13–15 Kylmälänkylän 
kappelissa 
Torstai 
Pelikerho 2.–3.-lk.  
klo 14–15 nuorisotalossa 
Kokkikerho 3.–5.-lk.
klo 16.30–18 srk-talossa 
Askartelukerho 0.–2.-lk. 
klo 17–18 srk-talossa 
Kokkikerho  3.–4.-lk. 
klo 18–19 yläkoulussa

Mikkelinpäivän 
sukupolvimessu 
sunnuntaina 30.9. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava, lapsikuoro, 
lastenohjaajat Anja 
Hämäläinen ja Soile 
Pietarila.   

Isojen raamattuluokka klo 
19 Niemikorvella, Takkisentie 
33. La 29.9. klo 18 nuortenil-
ta Oulun ry:llä. Su 30.9. klo 16 
kodin ilta,” Iloitkaa Herras-
sa”, Olavi Korkiakoski. Lau-
luseurat kodeissa;  Karhuoja; 
ti 2.10. klo 18.30 Haukipurol-
la, Kaverinkuja 8. Ti  9.10. klo 
18.30 Väinö Lampien, Ranta-
tie 71. Rippikoulun kodinilta 
to 4.10. klo 18.30.
Salonpään ry: Rippikoulun 
aloittavien kodinilta to 4.10. 
klo 18.30 kirkonkylän ry.
Kastetut: Topias Paavo Mi-
kael Pohjospankinaho, Lu-
mia Isabella Leinonen, Onni 
Juhani Mäkynen.
Kuolleet; Ritva-Liisa Ikähei-
monen 62, Annikki Elvi Irene 
Snellman 79.

"Käsi kädessä"
perhemessu 
sunnuntaina 7.10. 

klo 17 kirkossa.
Tervetuloa kaikki: 

lapset, vanhemmat, 
isovanhemmat 

yhteiseen messuun!
Kirkossa esillä lasten 
tekemiä enkelitöitä.

Messun jälkeen 
iltapalaa 

seurakuntatalolla. 

”Yhdessä vahvempia”
Valtakunnallisen Vanhustenviikon ohjelma

Oulunsalossa 9.–14.10. 
yli 65-vuotiaille ja eläkeläisille ja kaikille 

asiasta kiinnostuneille.
Tiistai 9.10. Yhdessä vahvempia – tapahtumapäivä 
Oulunsalo-talolla. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 10 
/ Oulunsalon seurakunta. Päivänavaus klo 10.30 / Oulun-
salon seurakunta. Lasten musiikkiesitys / Kirkonkylän 
koulun musiikkiryhmä Outi-Mari Karppisen johdolla. 
Yhdessä vahvempia / Eija Keränen, Operorus Oy. Ikäih-
misten hyvinvointi Uudessa Oulussa vanhustyön johtaja 
Anna Haverinen. Musiikkiesitys / Lasse Makkonen ja Soi-
mannit. Kunnon lähde -info / Johanna Heikkinen. Ou-
lunsalon liikuntainfo / Virpi Rajala. Palautekyselyn ja ar-
vonta. Ruokailu n. klo 13 / Oulunsalon kunta.
Keskiviikko 10.10. klo 13.30 Viikkomessu Salonkarta-
nossa 
Torstai 11.10. klo 10 Vanhustenviikon ulkoilupäivä 
Sauvakävelytapahtuma lähtee Oulunsalon terveyskes-
kuksen pihalta. Valittavana on kaksi reittiä
Sunnuntai 14.10. klo 10 Vanhustenviikon Juhlames-
su ja messun jälkeen ruokailu seurakuntatalolla / Ou-
lunsalon seurakunta.
Tervetuloa vanhustenviikon tapahtumiin!

Järjestää: Oulunsalon kunta, 
Oulunsalon seurakunta ja 

Kulttuuri-instituutti
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KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 28.9. 
klo 10 srk-kodissa.
Ehtoollishartaus pe 28.9. klo 
13 Pihlajistossa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 28.9. klo 19 ry:llä.
SRK:n lähetysseurat ma 1.10. 
klo 19 Rantahovissa Pekka 
Nauhalla, Eero Illikainen ja 
Seppo Leppänen.
Ystävänkammari ke 3.10. klo 
10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 5.10. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Minea Alma Mar-
ja Nikula

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 2.10. klo 
12 Väinölässä.
SRK:n lähetysseurat ke 3.10. 
klo 19 srk-kodissa, Eero Illikai-
nen ja Seppo Leppänen.
Vaarintalon ja Ainolan asuk-
kaiden ulkoilutus ti 9.10. al-
kaen klo 14. Vapaaehtoisia 
haastetaan mukaan. Yhtey-
denotot Mervi Karttunen, p. 
040 573 7988.

PuLKKiLa
Raamattuluokka pe 28.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 30.9. klo 13 ry:llä 
Markku Pikkarainen ja Pasi 
Kurkinen.
Perhekerho ma 1.10. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
SRK:n lähetysseurat ti 2.10. 
klo 19 srk-talossa, Eero Illikai-
nen ja Seppo Leppänen.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa. 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

PyHänTä
Hartaus to 27.9. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Aviopuolisoilta la 29.9. klo 
19 ry:llä. Aihe vanhemmuus, 
alustajina Seppo ja Päivi 
Rönkkö.
SRK:n lähetysseurat su 30.9. 
klo 16 srk-talossa, Eero Illikai-
nen ja Seppo Leppänen.
Lauluseurat ke 3.10. klo 
18.30 Hillevi ja Veijo Sydän-
metsällä.
Sisarilta to 4.10. klo 18 ry:llä.
Miestenilta la 6.10. klo 18 
ry:llä.

RanTSiLa
Enkelinäyttely "Oma suoje-
lusenkelini" 27.–30.9. seura-
kuntasalin ikkunassa (katsel-
laan ulkoa).
Seurakuntakerho to 27.9. klo 
13 Rauhalassa. 
Leirikeskusilta pe 28.9. klo 
19 ry:llä.
Eläkeliitto ti 2.10. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerho ti 2.10. 
klo 12 ry:llä. Raahelaisten vie-
railu.
Veteraanikuoro ke 3.10. klo 
11 srk-talossa.
Kuollut: Helli Annikki Myky-
lä 76.

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Nuttupiiri to 27.9. klo 16.30 
srk-talon takkahuoneessa.
Hartaus ma 1.10. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 2.10. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen seurakunnan ystävä- 
ja lähimmäispalvelussa mu-
kana oleville to 4.10. klo 15 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 1.10. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talolla, enti-
sessä virastossa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuorten ilta torstaisin klo 
18–19.30 alkaen Tyrnävän 
srk-talolla.
Nuorten yökahvila pe 5.10. 
klo 18–23 Nuokkarilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 27.9. klo 19 
Määtällä, Pellavapolku 1. Su 
30.9. seurat klo 14 Lepolassa 
ja klo 14 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Uu-
sien murtolaisten tutustumi-

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö
Varhaisnuorten kerho keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Nuorten illat torstaisin klo 18–19.30 alkaen 27.9. Tyrnä-
vän srk-talolla. Maanantaina 29.10., 12.11. ja 26.11. klo 18–
19.30 Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2. Tiistaina 
30.10., 13.11. ja 27.11. klo 18–19.30 Temmeksen srk-talolla.
Nuorten yökahvila perjantaina 5.10., 9.11. ja 30.11. 
Nuokkarilla.

Rippikouluihin ilmoittautuminen
1998 tai aikaisemmin syntyneet 

Rippikouluihin ilmoittautuminen netissä 
osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi/
ilmoittautumislomakkeet. Ilmoittautuminen päättyy 
perjantaina 28.9. klo 24. Myös rippikoulunsa muualla 
käyvien tulee ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun 
käyville on yhteinen seurakuntajakso. 

Messu 
sunnuntaina 30.9. klo 10
Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

silta to 27.9. klo 19 ry:llä. Tu-
paantuliais-seurat la 29.9. klo 
19 Paasolla, Pikkaralantie 10. 
Seurat su 30.9. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Meea Olivia Lau-
rila, Mikael Tapani Mikkola.

Avioliittoon vihitty: Mat-
ti Johannes Pasula ja Jonna 
Maaria Mankinen, Jukka Ta-
pani Mikkola ja Jenni Meri 
Marlena Mikkonen.
Kuollut: Aaro Korkala 82.

Vaalipaneeli
sunnuntaina 30.9. klo 19 Pulkkilan seurakuntatalossa.

Paneelin vetäjinä toimivat kirkkovaltuuston-
puheenjohtaja Leena Nissinen ja kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Timo Hakkarainen.

Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraehdokkaat  
• 1. vaalisijalla kappalainen Merja Jyrkkä
• 2. vaalisijalla kappalainen Perttu Kyllönen  
• 3. vaalisijalla seurakuntapastori Janne Isomaa

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu 
aj. 1.10. – 5.10. klo 9 – 18 kirkkoherranvirastossa, 
Pappilankuja 6, 92620 Piippola sekä alla luetelluissa 
ennakkoäänestyspaikoissa maanantaina 1.10., 
keskiviikkona 3.10. ja perjantaina 5.10. kello 9–18: 

• Kestilän seurakuntatoimisto, 
 Kestilänraitti 4f, 92700 Kestilä 
• Pulkkilan seurakuntatoimisto, 
 Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila 
• Pyhännän seurakuntatoimisto, 
 Kirkkotie 4, 92930 Pyhäntä 
• Rantsilan seurakuntatoimisto, 
 Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen viimeistään pe 28.9. 
ennen klo 16, p. 020 7109 860. 
Kirkkoherranvaali 7.–8.10.2012, tarkemmin seuraavassa 
lehdessä. Vaalikeräys lähetystyölle.

Hautausmaan siivoustalkoot
Keskiviikkona 10.10. alkaen klo 9 Kestilän, 

Piippolan ja Pulkkilan hautausmailla.
Torstaina 11.10. alkaen klo 9 Rantsilan hautausmaalla.

Hernekeitto ja kahvitarjoilu!

Vanhustenviikon pääjuhla 
keskiviikkona 10.10. klo 11–14 
Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Ruokailun, kahvin ja arpajaisten lisäksi ohjelmaan sisältyy 
alkuhartaus ja Valto Savolaisen Vanha Rauta -konsertti. 
Jos tarvitset kyytiä tai avustajaa juhlaan, ilmoita siitä 4.10. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

Raamattu- ja Tuumailupiiri
Tervetuloa ideoimaan yhdessä tämän syksyn Raamattu- 
ja Tuumailupiirien sisältöjä torstaina 4.10. klo 18 
Temmeksen seurakuntatalolle. 
Laulamme illan aikana tuttuja hengellisiä lauluja ja 
tietysti kahvittelemme. Mukana illassa Leila ja Salme.

Kirkkomusiikki-ilta
Limingan rovastikunnan kirkkomusiikki-ilta 
sunnuntaina 30.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Illan esiintyjinä ovat rovastikunnan 
kirkkokuorot ja kanttorit.

Minä, perhe ja suku
keskiviikkona 10.10. klo 18 Piippolan srk-kodissa.
Perheneuvoja Aila Harvala avaa sukupuun kautta 
ikkunoita menneeseen ja tulevaan.
Järj. Piippolan kappelineuvosto

Mikkelinpäivän
perhekirkot su 30.9.
klo 10 Kestilän kirkossa 
klo 10 Piippolan kirkossa
klo 13 Pyhännän kirkossa
klo 13 Rantsilan kirkossa
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Virta venhettä vie – säveliä Suomesta
Tuiran kamarikuoron 
Leino-konsertissa kuullaan 
runoilijan aikalaisten, 
Jean Sibeliuksen, 
Toivo Kuulan ja Selim 
Palmgrenin sävellyksiä, 
sekä uudempaa Heikki 
Sarmannon ja Ilkka 
Kuusiston musiikkia. 
Kantaesitykset saavat 
kuoroa johtavan Risto 
Laitisen Sopusointu-sarja 
ja Satu Korven Keskikesä.

Laitisen sarjan nimiruno So-
pusointu kuvaa 1910-luvun 
konsensustunnelmia, toisen 
osan Suomen siveydessä iva 

lyö vielä syvemmälle.
– Sarjani on poliittinen, yh-

teiskunnalliseen elämään liittyvä 
peilikuva Kuusiston sävellyksille 
Kyltyyri ja Tarhapöllö, jotka nekin 
on kirjoitettu vuosisadan alussa, 
Risto Laitinen kertoo.

– Ne sopivat tähän päivään hir-
veän hyvin. Heikki Sarmannon 
sävellykset tulivat Auvo Sarman-
non sovituksina mukaan, koska 
halusimme musiikillisesti mah-
dollisimman monipuolisen oh-
jelmiston.

kainuusta 
maailmalle
Eino Leino (alkuaan Lönnbohm) 
syntyi Paltamossa 6. heinäkuuta 
1878 ja kuoli Tuusulassa 10. tam-
mikuuta 1926. Leino oli paitsi ru-
noilija, myös pakinoitsija, sano-
malehtimies ja kirjailija. Hän oli 
valoisa ihminen, optimisti, joka 
osallistui aikansa aatevirtauksiin 
ja päivänpoliittisiin rientoihin. 

Melko haikeasti hän totesi: 
”Minä lapsena vanhaksi vanhenin, 
en nuor’ ole koskaan ollut”.

Eino Leinon synnyinkylän, Pal-
taniemen kyläkoulu oli Kainuun 
ensimmäinen. Näin alkoi tulevan 
runoilijan lukemisharrastus. 

Paltaniemen kuvakirkko 
1700-luvulta kertoo Raamatun ta-
rinoita. Täällä kohtaavat Leinon 
lapsuus ja Elias Lönnrotin Van-
ha Kalevala. Tervareitit sivuavat 
Paltaniemen rantoja. Veljeltään 
Kasimirilta, joka lahjoitti Einolle 
runoilijanimensä, tämä oppi ajan 
kirjallisista ja yhteiskunnallisista 
virtauksista.

Käväisi Eino Oulussakin kou-
lussa, siirtyäkseen sitten vanhim-
man veljen, Oskarin kutsusta Hä-
meenlinnaan. Leino kirjoitti yli-
oppilaaksi 1895. Opinnot Keisa-
rillisessa Aleksanterin yliopistos-
sa Helsingissä jäivät kesken, sillä 
kirjoitustyöt odottivat.

Traaginen 
optimisti
Useiden nyt esitettävien sävellys-
ten lyriikka on peräisin kolmatta 
kymmenettään käyvän runoilijan 
kynästä. Niissä tunnot syvenevät, 
kuten juurikin Toivo Kuulan sä-

vellyksessä Virta venhettä vie.
– Onhan se synkkä, mutta on-

ko se synkkä? Sisäänpäin teos on 
toki kääntynyt, sillä menet elä-
män virrassa mukana, Risto Lai-
tinen aprikoi.

Leino kävi kamppailunsa nii-
den hauraiden, helposti särkyvi-
en kauneusarvojen puolesta, jotka 
hän näki suomen kielessä, maassa 
ja kansassaan. Se hänen oli elettä-
vä omakohtaisesti, oli toimittava. 
Selim Palmgrenin säveliksi puke-
massa Yökehrääjässä ”impi itkevi 
vapauttaan”. Runo tarjoaa mon-
ta tunnelmaa ja monta tulkintaa.

Vuonna 1909 Eino Leino kir-
joitti: ”Kaksi suurta taistelua meil-
lä on ollut, kansallinen ja perustus-
laillinen. Kolmas ja syvällekäyvin 
kaikista on meillä edessä vielä, ni-
mittäin radikaalinen ja yhteiskun-
nallinen kulttuuritaistelu, jos mei-
dän mieli koskaan vapautua sisäi-
sestä valheestamme.”

Vaivasiko Leinoa niin sanotun 
todellisuudentajun puute? Hän 
siirtyi kulttuuripoliittisista teks-
teistä poliittisiin ja jäi lopulta eris-
tyksiin. Tai hänet eristettiin.

Suomalaistunnelmia 
espanjan aurinkorannalle
Jean Sibeliuksen säveltämäs-
sä Maan virressä silmissä siintää 
maisema: ”Tuulessa kultaisten lai-
hojen lainehet”.

– Maa on kaikki: se antaa elon, 
se antaa kuoleman pelon, Laitinen 
riimittelee. 

”Suomalainen maisemakort-
ti” onkin Tuiran kamarikuoron 
Fuengirolaan, Espanjaan suun-
tautuvan tämänsyksyisen mat-
kan teema.

Kansallisromantiikan aikana 
maisema rakensi ihmisten mi-
nuutta ja kansallista identiteettiä 
isänmaan, kotiseudun ja historian 
ohella. J. L. Runebergin Vänrikki 
Stoolin sisukkaissa sotilaissa ku-
vastui luonto. Myös Sakari Tope-
liuksen Maamme-kirjan kansan-
luonnekuvausten vilkkaat karja-
laiset ja hitaat mutta luotettavat 

Mitä, missä, milloin?

Virta venhettä vie – säveliä Suomesta Eino Lei-
non runoihin kuullaan keskiviikkona 3. lo-
kakuuta kello 19 Aurora-salissa, osoittees-
sa Kasarmintie 13, Oulu. 

Oululainen valokuvaaja Ilpo Okkonen on laati-
nut sävel- ja sanataideteoksen taustaksi valokuva-
taideteoksen, visuaalisen maisemakortin.

Konsertin ohjelmisto koostuu musiikista, joka 
on sävelletty Eino Leinon teksteihin. Kuoronjohta-
ja Risto Laitinen on sovittanut säestyksen Jean Si-
beliuksen teokseen Maan virsi. Säestyskokoonpa-
nossa esiintyvät Piia Knihtilä (piano), Antti Hosio 
(viulu), Jussi Paavola (alttoviulu), Samuli Turunen 
(klarinetti) ja Jari Laakso (fagotti).

Konsertin 15/10 euroa maksaviin lippuihin sisäl-
tyy väliaikatarjoilu. Konsertin yhteydessä on mah-
dollisuus ostaa Tuiran kamarikuoron levyjä.

Risto Laitinen, leipätyöltään epäorgaanisen kemian professori, on johtanut Tuiran kamarikuoroa vuodesta 1998 lähtien.

Ku va t :  I l p o  O k ko n e n

Tuiran kamarikuoro esiintyy usein myös 
jumalanpalveluksissa.

hämäläiset olivat karun, kauniin 
maan muovaamia.

Elämänoptimismi ja kohtalon 
traagisuus kietoutuvat laulun lap-
sen Rauhattoman rukouksessa toi-
siinsa: ”Oi syntyös rauha mun rin-
taani kuin syntyi seimehen lapsi, 
sinä rauhani nuori ja naurusuu, si-
nä kukkani kultahapsi”. Sitten Lei-
no huokaa: ”Olen väsynyt lauluni 
valheeseen. Herra, tee minut lap-
seksi jälleen!”
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