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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi tällä viikolla Keski-

suomalainen-lehdessä, että kirkolta ei olisi pois, 

jos myös muut kirkot saisivat oikeuden kerätä tu-

lojaan veroluonteisesti jäseniltään.

Kirkon verotusoikeus on ollut viime aikoina jonkin ver-

ran esillä. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori 

Jouko Talonen uumoilee, että kirkon verotusoikeus ja jul-

kisoikeudellinen  asema asetetaan kyseenalaiseksi. Tämä 

johtuu kirkon jäsenmäärän romahtamisesta.

Kotimaa-lehden jokin aika sitten haastattelema profes-

sori arvelee, että parin vuoden kuluttua joissakin Helsin-

gin kaupunginosissa  alle 50 prosenttia väestöstä kuuluu 

luterilaiseen seurakuntaan. Kymmenessä vuodessa tilan-

ne saattaa olla sama myös muissa Etelä-Suomen kaupun-

geissa. Tällainen kehitys ei Talosen mukaan voi olla vai-

kuttamatta kirkon yhteiskunnalliseen asemaan. Profes-

sori voi hyvinkin olla oikeassa. 

Kirkon ahdinkoa lisää Talosen mukaan se, että kau-

pungistuminen heikentää perinteisiä yhteisöllisiä seura-

kuntatyön muotoja ja kirkkoa myös siellä, missä se on 

vielä vahva.

Vakavasti otettava ja jonkinlaiseen ratkaisuun johta-

va keskustelu kirkon verotusoikeudesta saattaakin alkaa 

yllättävän pian, ehkä ei kuitenkaan aivan lähivuosina. 

Keskustelu on jo pienimuotoisesti alkanut, mutta se ei 

ole päässyt vielä täyteen vauhtiinsa.

Verotusoikeuden poistaminen kokonaisuudessaan 

saattaisi kutistaa kirkkoa, kun esimerkiksi viranhaltijoita 

olisi rahan puutteessa entistä vähemmän.  Jollakin muul-

la tavalla kuin kirkollisverolla perityt jäsenmaksut tuskin 

riittäisivät paikkamaan verotulojen menetystä.

 Verotusoikeuden ja julkisoikeudellisen aseman menet-

tämisen myötä köyhtyvä kirkko voi suistua yhteiskunnan 

marginaaliin. Se olisi sääli, sillä niukkenevien resurssien 

maassa mikään instanssi tuskin kykenisi paikkaamaan kir-

kon tehtäviä, esimerkiksi diakoniatyötä, joka saattaisi näi-

vettyä kohtalokkaasti.

Kirkon verotusoikeus nousi tapetille

NYT JUMALASTA on tullut melko kevyt. 
Hänen painonsa ei enää lepää yhteiskun-
nan yllä - joidenkin mielestä hädin tus-
kin kirkonkaan. Kulttuurissamme ei ole 
suurtakaan väliä, onko Jumala todella 
olemassa vai ei.

Suomen Viikkolehden päätoimittaja 
Hannu Lahtinen, seurakuntalainen.fi 10.9.

IHMISILLE TÄRKEÄT elämän ja kuoleman 
kysymykset jäävät usein huomaamatta, 
kun huomio kohdistuu vesilasimyrskyi-
hin.

Kirkon tuote myönnetään hyväksi, 
mutta osaammeko markkinoida sitä oi-
kein. Pelkkä julistaminen ei enää pure.

Yksi teko on enemmän kuin tuhat pu-
hetta. Hyvän puun tuntee sen hedelmistä.

Kirkolliskokousedustaja 
Markku Jalava blogissaan, Kotimaa24.fi 9.9.

MEIDÄNKIN PERHEESSÄ opetettiin, että 
kun kadulla vastaantulijat sanovat: Kris-
tus nousi kuolleista, siihen kuului vastata: 
Totisesti nousi.

Sitten jatkettiin matkaa ja elämää enti-

seen malliin kuten muissakin ateistiper-
heissä.

Pelastusarmeijan upseeri 
Natalia Penttinen, Sana 5.9.

VÄLITTÄMINEN TARKOITTAA sitä, että ih-
minen nähdään arvokkaana sinänsä. Se 
on rakkautta, joka ei aseta mitään ehtoja 
tai erityisiä ansioita. Olen ymmärtänyt, 
että tässä on kirkon syvin sanoma.

Tutkija Taina Kinnunen, 
Esse 5.9.

MAAHANMUUTTAJAT mielletään seura-
kunnissa usein vain diakoniatyön koh-
teiksi, vaikka heillä on paljon hengellisiä 
odotuksia, toiveita ja annettavaa.

Näen suomalaisten keskuudessa pal-
jon epätoivoista yhteisöllisyyden etsin-
tää. Meillä on yhä lisääntyvä joukko asi-
antuntijoita keskuudessamme! He tulevat 
kulttuureista, joissa yhteisöllisyys on vah-
vaa ja toimivaa.

Suomen Lähetysseuran projektityöntekijä 
Sakari Löytty, kirkonkello.fi 26.8.

 
Aatoksia

Välitänkö vai 
vältänkö?

Muistisairas rouva paleltui 
kuoliaaksi lähdettyään hoi-
tokodista ulos talvipakka-
sella vain ohuissa sisävaat-

teissa. Vaikka oli päivä ja ihmisiä kulki 
hänen ohitseen, kukaan ei pysähtynyt 
kysymään, tarvitsisiko hän apua. Mo-
ni ehkä näkee yksin kulkevan vanhuk-
sen, ehkä ihmettelee, mutta ei kuiten-
kaan puutu tilanteeseen. Valitettavasti 
tämä tapaus ei ole ainoa Suomessa. Tä-
män kesän aikana olemme saaneet lu-
kea lehdistä erityisen paljon uutisia ka-
donneista ihmisistä. 

Mihin välittäminen ja lähimmäi-
sen rakkaus ovat kadonneet? 
Onko meistä tullut niin kii-
reisiä, ettemme ehdi huoma-
ta toisia ihmisiä. On aivan lii-
an helppoa kääntää päätään 
tai sulkea silmänsä ja ajatel-
la, että ”Tuo ei kuulu minul-
le!” Mutta, pitää muistaa et-
tä se pakkasessa, vesisatees-
sa tai yön pimeydessä tarpo-
va ihminen on kuitenkin jon-
kun läheinen, jollekin tavat-
toman rakas. Se voi joku päi-
vä olla myös sinun läheisesi. 

Tällä hetkellä Suomessa on noin 130 
000 muistisairautta sairastavaa ja mää-
rä kasvaa tasaisesti. Vuosittain etene-
vän muistisairauden diagnoosin saa yli 
13 000 suomalaista eli noin 36 henki-
löä joka päivä. Jos jokaisella muistisai-
raalla on neljä läheistä ihmistä, sairaus 
koskettaa jo yli puolta miljoonaa suo-
malaista. 

Vietämme tänä vuonna kansallista 
Välitä-vuotta. Valtakunnallinen VÄ-
LITÄ-kampanja sai alkunsa menehty-
neen rouvan tyttären aloitteesta. Kam-
panjalla pyritään vaikuttamaan kansa-
laisten, ammattihenkilöstön sekä päät-
täjien asenteisiin ja tietoisuuteen. Kam-

panjalla on suuri merkitys muistisai-
raille ihmisille ja heidän läheisilleen, 
mutta myös meille kaikille. Me kaik-

ki voimme tarvita jos-
kus apua!

Välittäminen on pie-
niä asioita arjessa, mut-
ta välittämisessä näkyy 
myös arvot ja asenteet. 
Usein törmää siihen, 
että muistisairauden 
myötä ystävät häviävät. 
Vapaaehtoistyön kaut-
ta voimme toimia ystä-
vänä ja välittää. Muisti-
vapaaehtoisten tekemä 

työ on erityisen arvokasta ja se lisää 
muistisairaan mahdollisuuksia osal-
listua ja elää mielekästä arkea. Muis-
tiyhdistyksessä kehitetään ja tuetaan 
muistisairaiden parissa tehtävää va-
paaehtoistyötä. 

Syyskuun kolmas viikko on muis-
tiviikko. Sillä viikolla tuodaan välittä-
misen teemaa vahvasti näkyville. Ta-
pahtumista saa lisätietoja yhdistyksen 
nettisivuilta www.osmy.fi ja lehti-il-
moituksista. Tule rohkeasti mukaan. 
Välitetään toisistamme!

Paula Ylikulju
muistiasiantuntija

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

Vuosittain 
etenevän 
muistisairauden 
diagnoosin 
saa yli 13 000 
suomalaista eli 
noin 36 henkilöä 
joka päivä.
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Kirkko ei innostu 
arkipyhien siirtämisestä

Erkki 
PulliainEn
oululainen eme-
ritus-professori, 
valtiopäiväneu-
vos, tietokirjailija

Suomessa on 
yhdeksän juhla- ja pyhäpäivää, 
jotka voivat osua arkipäiville. Se 
on eurooppalaisittain keskimää-
räistä tasoa. 

Paineita on aiemminkin ollut 
loppiaisen ja helatorstain siirtä-
miseksi lauantaille. Tämä ei on-
nistuisi muuten kuin rusikoimal-
la itse asiaa. 

Helatorstaita on 2000 vuot-
ta vietetty 40 päivää Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeen. 

Loppiainen on ruotsiksi tret-
tondagen eli 13. päivä joulun jäl-
keen. 

Ei käy siirtäminen, voisi vain 
tehdä niistä normaaleja työpäi-
viä. 

Ehdotus kertoo jotakin Elin-
keinoelämän keskusliitosta. 

Kannatan arkkipiispan linjaa, 

ei puututa arkipyhiin.

RT-raati

laura 
PiEtarila
oululainen koti-
äiti ja diakonia-
työntekijä  

Mielestäni ei 
saa kajota mi-
hinkään arkipyhään, koska se 
olisi Raamatun sanaa vastaan. 

Dan.7:25 sanoo: "Uhmaten 
hän puhuu Korkeinta vastaan, 
tuhoaa Korkeimman pyhiä ja 
pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja 
lain.".

RAILI 
SAARENPÄÄ 
rehtori (emerita) 
Oulusta

Kirkolliset py-
häpäivät, lop-
piainen ja hela-
torstai perustuvat Raamatun ta-
pahtumiin ja niillä on pitkät pe-
rinteet suomalaisessa kulttuu-
rissa. 

Näiden pyhien siirtämisellä vii-
konloppuun unohtuu näiden py-
hien kristillinen merkitys. 

Kahdella ylimääräisellä vapaa-
päivällä vuosittain tuskin rat-
kaistaan maamme vaikeaa ta-
loustilannetta. 

Jos näin olisi, silloin myös va-
pun siirtämisestä lauantaille oli-
si keskusteltava. 

Mutta näiden pyhien pitämi-
sellä arkipyhinä tuetaan ihmis-
ten jaksamista yhä vaativimmis-
sa työelämän haasteissa ja vah-
vistetaan kristillistä perinnet-
tämme. 

RT-raati pitäisi 
pyhät paikoillaan

Rauhan Tervehdyksen raa-
ti ei kajoaisi arkipyhiin. Siir-
toa viikonloppuun vieraste-
taan muun muassa siksi, että 
se häivyttäisi pyhien kristilli-
sen merkityksen.

kOONNuT: miNNa kOliSTaja

Mar i  L ä h te e m maa

Työmarkkinajärjestöt 
ehdottavat kahden 
arkipyhän siirtämistä 
viikonlopulle ja aikoo 
neuvotella asiasta kirkon 
kanssa. Arkipyhien 
muuttamiseen työpäiviksi 
ei tarvita kirkkolain 
muuttamista.

Elokuun lopussa seitsemän 
työmarkkinajärjestöä jul-
kaisi sopimuksen, jossa 
päätettiin selvittää mah-

dollisuutta siirtää kaksi arki-
pyhää vietettäväksi viikonlop-
puna. Järjestöt haluavat siirtää 
helatorstain ja loppiaisen vie-
tettäväksi kiinteästi lauantai-
päivinä.

Työmarkkinajärjestöjen ta-
voitteena on kääntää talous kas-
vuun. Järjestöt toivovat tekemän-
sä työllisyys- ja kasvusopimuksen 
lisäävän työllisyyttä ja kasvatta-
van palkansaajien ostovoimaa. 
Myös yritysten menestymistä 
maailmanlaajuisessa kilpailussa 
halutaan parantaa.

Arkipyhien siirto lauantaille 
toisi lisää yhtenäisiä työviikkoja.

Kirkon edustajat eivät innos-
tuneet ehdotuksesta. Muun mu-
assa arkkipiispa Kari Mäkinen ja 
kansliapäällikkö Jukka Keskita-
lo arvioivat, etteivät usko kirkon 
päätyvän siirtämään loppiaisen ja 
helatorstain paikkaa.

kirkkolain muutos 
ei välttämätön
Kirkolliset juhlapäivät on mää-
ritelty kirkkolaissa, joten niiden 
siirtäminen toiselle päivälle vaa-
tii kirkolliskokouksen aloitteen 
asiasta.

Kirkkolaki on siitä erityises-
sä asemassa, että aloitteen sen 
muuttamiseksi ei tee hallitus vaan 
kirkolliskokous. Jotta kirkkolakia 
voidaan muuttaa, tarvitaan ensin 
kirkolliskokouksen määräenem-
mistöpäätös.

Sen jälkeen kirkolliskokous 
voi tehdä ehdotuksen lakimuu-
toksesta, jonka eduskunta voi 
hyväksyä tai hylätä. Eduskunta ei 
voi kuitenkaan muuttaa ehdotuk-
sen sisältöä.

Kirkkolaki määrittelee vain 
kirkollisten juhlapäivien ajan-

kohdat. Juhlapäivien erityisluon-
ne määritellään työaikalaissa.

– Työn teettämisen periaatteis-
ta sunnuntaisin sekä pyhäpäivi-
nä päätetään työaikalaissa. Joi-
takin aloja koskevasti työn teet-
tämisestä voidaan päättää lakiin 
perustuen työehtosopimuksessa, 
kansliapäällikkö Jukka Keskita-
lo selittää.

Jos helatorstai ja loppiainen 
halutaan muuttaa työpäiviksi, se 
voidaan siis tehdä myös työaika-
lain muutoksella. Siihen ei tarvi-
ta kirkkolain muutosta.

arkipyhien siirtoa 
on jo kokeiltu
1970-luvulla kirkko suostui siir-
tämään arkipyhiä viikonlopuil-
le. Loppiaista ja helatorstaita vas-
taavaa juhlapäivää vietettiin vii-

konloppuisin 1990-luvun alkuun 
asti.

Tampereen piispa Matti Repo 
on kertonut Facebook-kirjoituk-
sessaan neljänkymmenen vuoden 
takaisesta päätöksestä.

Hänen mukaansa ratkaisu liit-
tyi laajempaan muutokseen, kun 
työviikkoa muutettiin kuusi-
päiväisestä viisipäiväiseksi. Tie-
tyt pyhäpäivät hankaloittivat so-
pimuksen toimeenpanemista. 
Vaikka kirkko oli alusta lähtien 
mukana hankkeessa, ei päätöstä 
silloinkaan tehty kevyesti. Lopul-
ta ei kuitenkaan haluttu eriyttää 
kirkon ja muun yhteiskunnan kä-
sitystä pyhästä ja arjesta.

Maailmanlaajuisesti erikoi-
sen ratkaisun ongelmat huomat-
tiin pian.

– Kristillinen usko välitetään 
tuleville sukupolville juuri viettä-
mällä yhteisiä juhla-aikoja. Yhtei-
sön perinteet ovat yksilöiden us-
koa vahvempia. Ekumeenisen tra-
dition voima on lopulta suurem-
pi kuin kansalliset taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset muutokset, Re-
po kirjoittaa.

Vuonna 1980, vain seitsemän 
vuotta lakimuutoksen jälkeen, 
alettiin tutkia mahdollisuuk-
sia siirtää helatorstai ja loppiai-
nen takaisin vanhoille paikoil-
leen. Juhlapyhät siirrettiin takai-
sin vuonna 1992.

kaiSa aNTTila

loppiaista on vietetty 6.1. jo 200-luvulta lähtien. Sitä vietettiin alun 

perin Jeesuksen syntymäjuhlana. Joulu siirtyi nykyiselle paikalleen 

300-luvulla, jonka jälkeen loppiaisena on muistettu Jeesuksen kas-

tetta ja Kaanaan häitä. Nykyään loppiaisena muistetaan itämaan 

kolmea tietäjää, ja heidän myötään lähetystyötä. Loppiaisen nimi 

viittaa joulun loppumiseen.

Helatorstaita juhlistetaan Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. 

Raamatun mukaan sen jälkeen, kun Jeesus nousi kuolleista pääsiäis-

sunnuntaina, hän näyttäytyi eri ihmisille maan päällä neljänkymme-

nen päivän ajan. Sen jälkeen opetuslapset näkivät Jeesuksen nouse-

van taivaaseen. Helatorstai on aina neljäkymmentä päivää pääsiäi-

sen jälkeen. Helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien.

Fakta
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Uusheräyksen ”lakioppi”

Heikki Lantto jatkaa Jur-
vakaisen aloittamaa kir-
joittelua Uusheräyksen 
”lakiopista”. Hän tois-

telee yli 100 vuotta sitten lesta-
diolaisen herätyksen käymisti-
lan aikana vanhoillisuuden ta-
holta tulleita syytöksiä Uushe-
räystä kohtaan. Vastavuoroises-
ti voisi kirjoittaa melkoisen lu-
ettelon vastapuolen ”ylitsekäy-
misistä” helvettituomioineen 
noilta ja myöhemmiltä ajoilta. 
Mutta mitä se rakentaisi? 

Mainitsen yhden lestadiolai-
suuden 1800-luvun lopun lie-
veilmiön, jota vastaan Uushe-
räys nousi ja joka selittää sen 
”lakioppia”. Dogmatiikan pro-
fessori Antti. J. Pietilä arvioi 
kirjoituksessaan vuonna 1928 
1800-luvun lopun lestadiolai-
suutta seuraavasti: ”Suoranais-
ta lihallista villiintymistä ja ar-
mon sanan madaltamista syn-
nin palvelijaksi oli havaittavis-
sa laajoilla aloilla nimenomaan 
myös puhuvien miesten kes-
kuudessa.” 

Tähän tilanteeseen Uushe-
räys esitti uudistusvaatimuk-
sensa. Näin ei voi jatkua. Evan-
keliumin ohella on julistetta-
va lakia seurakunnassa, siis 
myös uskoville, kuten Raamat-
tu, Laestadius ja Luther tekivät 
sekä Tunnustuskirjat opettavat. 
Täten Uusheräyksellä on vain se 
”lakioppi”, mikä nousee Juma-
lan sanasta, hengellisiltä isil-

tämme ja luterilaisesta tunnus-
tuksesta.

Uudistusvaatimuksen toteu-
tumista Pietilä arvio myöntei-
sesti sanoessaan, että Uusherä-
ys otti käyttöön sellaisia kris-
tillisyyden perusvakaumuksia 
kuin synninsuru, katumus, pa-
rannus, valvominen, pyhitys, 
sananviljely ja rukous.

Uskonpuhdistusaikana kä-
siteltiin lain merkitystä erit-
täin perusteellisesti ja eri nä-
kökohdat huomioon ottaen ns. 
antinomistikiistan aikana. An-
tinomistit hylkäsivät lain. Tun-
netuin heistä oli Lutherin ys-
tävä ja työtoveri Johann Agri-
cola. Agricolasta kehittyi vähi-
tellen niin ”oikeaoppinen”, että 
hän alkoi etsiä vääräoppisia sa-
nontoja Lutherin kirjoituksista. 
Hän laukoi ylväästi: Laki kuu-
luu raastupaan, ei kirkkoon.

Lopulta Luther vastasi huu-
toon ja rusikoi Agricolan käsi-
tykset perusteellisesti. Lutherin 
määritteli lain saarnaksi kai-

ken, mikä puhuu meille Juma-
lan vihasta ja synneistämme, ta-
pahtukoon se miten ja milloin 
vain.  

Luther opettaa: ”Tässä maa-
ilmassa uskovat tarvitsevat, et-
tä heitä kehotetaan lailla… Niin 
kauan kuin liha elää, ei lakia ole 
kumottu, kuitenkaan se ei hal-
litse, vaan se pakotetaan ole-
maan Hengen palvelija. Laki on 
siis välttämätön ensiksikin ko-
vien ja pahanahkaisten ihmis-
ten takia, jotta heitä hillittäi-
siin, toiseksi uskovien tähden, 
joissa on edelleen synnin jään-
teet.”

Edelleen Lutheria: ”Kylliksi 
ovat jo lapsellisesti hullutelleet 
nuo antinomistit, jotka halua-
vat poistaa lain seurakunnasta 
(ex Ecclesia)…Emme salli lakia 
poistettavan seurakunnasta. 
Minä olen jo 25 vuotta saarnan-
nut evankeliumia ja kuitenkin 
aina liittänyt lain mukaan, ku-
ten asia itse todistaa. Sillä joka 
vuosi opetamme neljästi kate-
kismusta ja painamme sen tar-
kasti mieliin jokaisessa kokouk-
sessa, ei vain kypsymättömälle 
kansalle, vaan myös hurskaille, 
koska heissä liha tähän asti tais-
telee henkeä vastaan… ”Älä kal-
lista korvaasi niille, jotka halu-
avat lain poistetuksi seurakun-
nasta.”

Pekka SiljaNder
rovasti

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon asettaneelle tuttavallesi, 
että lehti löytyy kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi Rauhantervehdyksessä 
nro 27 oli kirjoitus Tai-
valkoskella pidetyiltä 
lähetyspäiviltä. Kirjoi-

tus oli otsikoitu ”Lähetyksen 
oikeutus puhutti Taivalkoskel-
la”. Tämä oli ollut myös päivi-
en teemana.

Kirjoituksessa oli muuta-
mia kummallisuuksia, jotka 
otan tässä esille. Yksi tällainen 
oli Päivi Jussilan vaatimus, et-
tä kohdemaasta pitäisi lähettää 
joku tänne, koska silloin ehkä 
löytäisimme aidon yhteyden.

Miksi tänne pitäisi lähet-
tää joku evankelioinnin koh-
demaasta? Tulisiko hän kuule-
maan evankeliumia, vai esitte-
lemään oman maansa pakana-
uskontoa/uskontoja?

Ei apostolien aikana näin 
toimittu. Oulussa on ikävä kyl-
lä jo näin tehty.

Vapahtajamme Jeesus an-
toi apostoleille, hänen seuraa-
jilleen, niin selvän toimeksian-
non, ettei siinä ole pienintäkään 
epäselvyyttä. Hän oli opettanut 
heitä noin 3 vuotta ja sanoi sit-
ten ennen taivaaseen astumis-
taan:

”Menkää kaikkeen maail-
maan, ja saarnatkaa evankeliu-

mia kaikille luoduille. Joka us-
koo ja kastetaan, se pelastuu: 
mutta joka ei usko, se tuomi-
taan kadotukseen.”.

Raamatun mukaan kaikki-
en ihmisten kaikkialla on teh-
tävä parannus. Tämä tarkoit-
taa Jeesuksen vastaanottamis-
ta ja luopumista syntielämäs-
tä. Itse en ole löytänyt Raama-
tusta määräaikaa tälle tehtäväl-
le. Se on voimassa niin kauan 
kuin ihmiskunta on maanpääl-
lä. Apostoli Paavali sanoo, että 
mitään muuta evankeliumia ei 
ole. Jeesus on portti taivaaseen.

Jukka Helteen mukaan ”me 
tiedämme paremmin-asenteen 
aika” on ohi, vaan työn pitää 
perustua nöyrään kumppanuu-
teen. Raamatun mukaan Jeesus 
Kristus on tie, totuus ja elämä. 
Kyllä tästä totuudesta on edel-
leenkin pidettävä kiinni ja ilo-
sanomaa on vietävä Vapahta-
jamme käskyn mukaisesti kai-
kille uskosta osattomille ulko-
mailla, samoin kuin täällä Suo-
messakin. Täällä luovutaan Ju-
malan sanasta ja tilalle on tullut 
pakanauskontoja.

Jeesus ja apostolit toivat 
evankeliumin ilosanoman Ju-
malan omaisuuskansalle, juu-

talaisille ja sitten myös meille 
pakanakansoille. Kerran kun 
Jeesus laskeutui Öljymäeltä, 
hän katsoi Jerusalemia ja itki, 
kun se ei tuntenut etsikkoai-
kaansa.

Toimittaja Minna Akimo 
kyseli, tarvitseeko lähetystyön 
olla julistavaa.

Siihenkin löytyy vastaus Ju-
malan sanasta. Sen mukaan us-
ko syntyy kuulemisesta ja kuu-
lemisen synnyttää Kristuksen 
sana. Uskoa synnyttivät aika-
naan ja tänäkin päivänä Jee-
suksen tekemät tunnusteot ja 
ihmeet. Jeesus itse sanoi jäähy-
väisrukouksessa, että hän ei ru-
koile ainoastaan opetuslasten-
sa puolesta, vaan myös niiden 
puolesta, jotka heidän todistuk-
sensa tähden uskovat häneen.

Kristuksen seurakunta ei ole 
paikka, jossa kaikki huutelevat 
mielipiteitään ja niiden mu-
kaan toimitaan. Se on paikka, 
jossa luetaan Jumalan sanaa ja 
toimitaan sen mukaisesti. Ju-
mala vastaa vain omasta sanas-
taan, jota Pyhä Henki kirkas-
taa.

HaNNu maTTila
Raahe

Vai että onko oikeus tehdä kristillistä lähetystyötä!

Juttutupa
Tuuppa jälleen Koskelaan,
kun juttutupa alkaa.
Maanantaiaamuisin
sinne juoksujalkaa.
Siellä tapaat iloisen
ikinuoren sakin,
istut pöydän ympärille
ja naulaan jätät takin.
Praatit mitä mukavimmat
siellä aina kuulet,
ja muutenkin siel’ 
puhaltelee
hyvän olon tuulet.
Päivän sanan saatteella,
mistä voimaa saamme,
kahvikuppi nokan alle,
sillä jatkakaamme.
Aiheista pulaa meillä
koskaan ei oo ollu,
ja selväksi on moni juttu
useimmiten tullu.
Taloon tule valkoiseen
siel’ auki sulle on ovi.
Siellä kuluu hauskasti
sulla aamun tovi.

aimO mÄki

A r k i s t o

Suoranaista lihallista 
villiintymistä ja armon 
sanan madaltamista 
synnin palvelijaksi oli 
havaittavissa laajoilla 
aloilla nimenomaan 
myös puhuvien 
miesten keskuudessa.
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Englannin 
kirkko sijoitti 
asefirmaan
Englannin kirkko on sijoittanut 
jopa 10 miljoonaa puntaa yhteen 
maailman suurimmista asefir-
moista, kertoo The Independent 
-lehti. Kirkon sijoitukset paljas-
tuivat suuren aseidenvastaisen 
mielenosoituksen alla. 

Independentin mukaan 
Englannin kirkko on osak-
keenomistajana General Elec-
tric (GE) yhtiössä, joka tuot-
taa muun muassa teknologi-
aa miehittämättömiin lennok-
keihin, joita käytetään konflik-
teissa eri puolilla maailmaa. 

Kirkko on puolustautunut 
sanomalla, että GE:n liikevaih-
dosta alle 3 prosenttia tulee 
asekaupoista. Omien sääntö-
jensä mukaan kirkon sijoituk-
set yrityksiin, joiden liikevaih-
dosta alle 10 prosenttia syntyy 
asekaupoista, ovat sallittuja. 

Uutinen on kuitenkin he-
rättänyt raivoa niin pappien 
kuin kirkon jäsentenkin kes-
kuudessa.

Kuoppamäki
innostaa 
kirkkoon
Vaikka Jukka Kuoppamäki on 
tehnyt elämäntyönsä musiikin 
lisäksi myös pappina, hän jul-
kaisee pitkän uransa ensim-
mäiset suomenkieliset hengel-
liset levyt syys- ja lokakuussa.

Uudet hengelliset levyt si-
sältävät pääosin vanhoja virsiä 
ja psalmitekstejä, jotka Kuop-
pamäki on säveltänyt uudes-
taan. Muun muassa virret To-
tuuden henki, Joutukaa sielut 
ja Oi, jos mä matkamies maan 
ovat saaneet uuden sävelasun.

 – Virsissä on hyviä tekstejä. 
Mutta kun ne lauletaan kirkos-
sa mollissa ja laahaavalla tem-
polla. Tämä ehkä virkistää tä-
tä kristillistä maisemaa ja tuo 
siihen vähän auringonpaistet-
ta mukaan.

– Matkamiehen virsi -levyl-
lä useammassa tekstiotteessa 
esiintyy kirkon ovi, joka on au-
ki. Taustalla on ajatus siitä, että 
haluaisin innostaa ihmisiä pa-
laamaan juurilleen, kirkon sei-
nien sisälle. 

– On ikävä ilmiö, että ihmi-
set riehaantuvat pikkuasioista 
ja sitten eroavat kirkosta. Vaik-
ka joku onkin asioista eri miel-
tä, sen ei tarvitse johtaa eroa-
miseen.

Maata kiertelemässä

Yhdysvaltojen president-
ti Barack Obama kaa-
vailee iskua sisällissotaa 
käyvään Syyriaan, koska 

maan hallituksen uskotaan käyt-
täneen kemiallisia aseita. 

 Lähi-idän kristityt vastustavat 
iskua. Näin kertoi  viime viikolla 
maailmanlaajuisen evankelikaa-
listen kirkkojen ryhmän puheen-
johtaja Geoff  Tunnicliffe.

– Alueen kristittyjen johtajien 
välillä vallitsee konsensus siitä, et-
tä sotilasoperaatio olisi vahingolli-
nen, Tunnicliffe totesi kirjeessään 
Yhdysvaltojen ulkoministeriölle, 
Valkoiselle talolle ja Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvos-
tolle.

Tunnicliffe osallistui viime vii-
kolla kristittyjen johtajien kokouk-
seen Syyrian naapurimaassa Jorda-
niassa. Kokouksessa oli myös mu-

Lähi-idän kristityt vastustavat iskua Syyriaan
kana yhdysvaltalaisen megakirkon 
pastori Rick Warren, näyttelijätär 
Roma Downey ja hänen miehensä 
Mark Burnett.

Kokouksen kutsui koolle Jorda-
nian kuningas Abdullah II. Siihen 
osallistui noin 70 kristittyä johta-
jaa, jotka keskustelivat arabikristit-
tyjen ongelmista.

– Kokouksessa  ei ollut yhtään 
kristittyä johtajaa, joka olisi kan-
nattanut iskua Syyriaan, Tunniclif-
fe sanoi haastattelussa.

– Kysymys kuuluu: kuinka puo-
lustaa kristittyjä, jos maassa vaih-
detaan hallitusta, Tunnicliffe jat-
koi.

Tunnicliffen mukaan kaksi syy-
rialaista pastoria kertoi hänelle, että 
heitä on varoitettu hallituksen kaa-
tumisesta. Valtaan voisivat tulla is-
lamistit, jotka kenties pakottaisivat 
kristityt lähtemään maasta.

Kuningas Abdullah vaati, että 
uskontokuntien jäsenten tulisi elää 
rauhassa keskenään.

– Olemme ylpeitä siitä, että Jor-
daniassa vallitsee ainutlaatuinen 
malli, jossa kristityt ja muslimit 
elävät veljeydessä keskenään. Us-
komme myös, että kristittyjen oi-
keuksien puolustaminen on enem-
mänkin velvollisuus kuin suosion-
osoitus.

New Yorkin kardinaali Timothy 
Dolan vaati viimeviikkoisessa kir-
jeessään presidentti Obamalle, et-
tä presidentti ei aloittaisi sotilaallis-
ta operaatiota. Dolanin mukaan is-
kulla oli monia haitallisia seurauk-
sia ja se vaikeuttaisi vain tilannetta.

Roma Downey kertoi, että hänet 
on kasvatettu katoliseen uskoon.  
Hänen aviopuolisollaan on protes-
tanttinen tausta. Downey on ko-
toisin Pohjois-Irlannista, jossa ka-

toliset ja protestantit ovat kiistelleet 
vuosisatoja.

– Avioliittomme on esimerk-
ki suvaitsevaisuudesta. Suvaitse-
vaisuus ei salli vanhojen kiistojen 
jatkamista  ja syrjintää. Uskomme, 
että kristittyjen yhteys on vastaus 
globaalisiin haasteisiin, joihin kuu-
luu arabikristittyjen ahdinko Lähi-
idässä.

Geoff  Tunnicliffen mukaan 
evankelikaaliset  johtajat keskuste-
levat jo nyt tulevista kannanotois-
taan, jos Syyriaan isketään.

– Ihmiset ovat tietoisia kriisistä. 
En ole varma ovatko he tietoisia sen 
todellisesta laajuudesta.

Pekka HeliN

Lähde: Religion News Service

Arkipyhillä 
suojellaan ihmistä

Kirkkohallituksen Juma-
lanpalvelus ja yhteiskunta 
–yksikön johtaja, Kempe-
leessä kirkkoherrana toi-

minut Pekka Rehumäki ei usko 
kirkon suostuvan enää kirkko-
vuoden juhlien siirtämiseen.

– Kun pyhät 1970-luvulla siir-
rettiin viikonlopulle, kirkko ajat-
teli olevansa mukana yhteiskun-
nan muutoksessa. Nykyään ym-
märretään paremmin kirkkovuo-
den merkitys ja osataan pitää sii-
tä kiinni.

Rehumäki huomauttaa, että 
kirkkovuoden juhlapäivät ovat 
tietyillä kohdillaan hyvästä syys-
tä. Niiden siirtäminen vaikeut-
taisi yhteyttä muihin kirkkokun-
tiin, kun luterilaisella kirkolla 
olisi erilainen kalenteri kuin esi-
merkiksi ortodoksisella kirkolla.

– Se, että näitä kirkollisia juh-
lapäiviä pidetään vapaapäivinä, 
liittyy puolestaan enemmän pe-
rinteeseen ja suomalaiseen elä-
mänmuotoon.

ei korjaisi 
taloutta
Arkipyhien siirtoehdotusta on 
perusteltu sillä, että menetetyt 
työpäivät vaikuttavat tuottavuu-
teen. Rehumäki ei usko, että ar-
kipyhien tai niiden erityisaseman 
poistamisella tuettaisiin talouden 
nousua.

– Arkipyhät ovat tärkeitä työn 
ja levon rytmin kannalta. Nämä 
asiat keskusteltiin jo silloin 1970- 
ja 1980-luvuilla läpi. Nyt jo tie-

Rehumäen johtaman kirkkohal-
lituksen yksikön ja seurakuntien 
haasteena on tarjota pyhäpäivien 
sisältöä ihmisille.

– Kirkkovuoden päivillä on ih-
misille muutakin merkitystä kuin 
mahdollinen vapaapäivä. Hyvä 
esimerkki tästä on kiirastorstai, 
joka ei ole meillä pyhäpäivä. Silti 
se on yksi vuoden suosituimmis-
ta kirkossakäyntipäivistä.

– Kiirastorstaille on saatu si-
sältöä, joka koskettaa ihmisiä.

Kirkon ja jumalanpalveluselä-
män kannalta olennaista ei ole-
kaan, ovatko tietyt päivät pyhä-
päiviä tai miten ne näkyvät työ-
sopimuksissa.

– Mediassa käydystä keskuste-
lusta tulee käsitys, että kirkko ha-
luaa pakottaa ihmisiä juhlimaan 
kirkollisia juhlapäiviä. Siitä ei ole 
kyse. Tavoitteena on suojella ih-
mistä.

Vaikka Rehumäki ei toivo ar-
kipyhien siirtämistä, hän pitää 
keskustelua tärkeänä.

– Toivon, että keskustelu jat-
kuu, ja voisimme kaikkien osa-
puolien kanssa etsiä syvempää 
näkemystä työstä ja tuottavuu-
desta.

kaiSa aNTTila
 

Arkipyhät ovat 
tärkeitä työn 
ja levon rytmin 
kannalta. Nämä 
asiat keskusteltiin 
jo silloin 70- ja 
80-luvuilla läpi. 
Nyt jo tiedetään, 
ettei pelkkien 
5-päiväisten 
työviikkojen 
teko ympäri 
vuoden paranna 
tuottavuutta.

Pekka Rehumäki

detään, ettei pelkkien viisipäi-
väisten työviikkojen teko ympä-
ri vuoden paranna tuottavuutta. 

Rehumäki muistuttaa, että 
kaikissa länsimaissa on erityisiä 
päiviä, jotka rytmittävät vuotta ja 
katkaisevat työviikon silloin täl-
löin.

– Meillä valtaosa näistä päi-
vistä sattuu olemaan kirkollisia. 
Siellä, missä on vähemmän kris-
tillisiä pyhiä, on enemmän yhteis-
kunnallisia vapaapäiviä.

 
Pyhille 
sisältöä
Rehumäki uskoo, että pyhäpäivät 
ovat tärkeitä vuoden rytmittäjiä. 

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Pekka Rehumäki ei usko arkipyhien siirtämisen tukevan taloutta.
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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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 12.9. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin
pienessä salissa, pe 13.9. klo 18.00 Pudasjärven seurakuntatalolla, su 15.9. 
klo 15.00 Marja Kinnusella, Kiertotie 18, Kiiminki, su 15.9. klo 15.00 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu, ti 17.9. klo 18.30 Utajärven 
seurakuntatalolla, to 19.9. klo 19.00 Väinölässä, Piippola
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: Oulun körttiopiskelijoiden kuoro har-
joittelee Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana 
Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

Pe 13.9. klo 18:30  
Varhaisnuortenilta.
Su 15.9. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 18.9. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Su 15.9. Seurat klo 14,  
Niilo Karjalainen, Petteri Tuulos.
Ma 16.9. klo 18.30, 3K ilta
To 19.9. OP/NA-ilta, Halusilla,  
Vilho Harvala.
OsUH Syyseurat 21-22. 9. Kts. ensi 
viikon lehti.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

”Vapauteen” -Raamattuviikonloppu Galatalaiskirjeestä.  
27.-29.9. Rukoushuoneella (Koulukatu 41).

Niilo Räsänen, Kansanlähetysopiston rehtori. http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi 
Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

MIESTENPÄIVÄT
Paltamossa 11-13.10.2013. www.miesseminaari.fi tai

V. Pulkkinen 0500- 924 623 ja K. Kaikkonen 0400-686 522
Tervetuloa! Järj. Kainuun Opisto, HNMKY, Paltamon srk.

Tapahtumat

Poikakuorossa 
lauletaan ja pelataan

Kiimingissä toimiva Poh-
jantähdet-kuoro on har-
vinaislaatuinen. Se on ko-
konaan pojille tarkoitettu 

kuoro.
– Koko Suomessa toimii täl-

lä hetkellä noin kymmenen poi-
kakuoroa. Se kertoo jotakin siitä, 
kuinka haastavaa tämä toiminta 
on, kuoronjohtaja Ulla Metsän-
heimo kertoo.

Poikakuoron johtaminen oli 
pitkään Ulla Metsänheimon ja 
hänen miehensä Jarkko Metsän-
heimon toiveissa. Kun he muutti-
vat Kiiminkiin, he päättivät ryh-
tyä tuumasta toimeen.

– Nyt alkaa jo Pohjantähtien 
seitsemäs vuosi. Tänä syksynä 
kuorossa laulaa 35 poikaa, Ulla 
laskeskelee.

muutakin 
kuin laulua
Metsänheimot yhdistävät poiki-
en lauluharjoituksiin myös muu-
ta toimintaa. Viikoittaisissa har-
joituksissa pelataan esimerkik-
si sählyä ja pingistä. Syksyn aloi-
tuksen kunniaksi kuoro tekee ret-
ken huvipuistoon.

– Laulamista pidetään usein 
tyttöjen harrastuksena. Oheistoi-
minta alentaa kynnystä osallistua 
samalla myös kuorotoimintaan. 
Poikien kanssa on tärkeää muis-
taa rentous, Ulla pohtii.

Hän kiittelee seurakunnan ja 
kuoron oman tukiyhdistyksen 
antamaa tukea kuorolle ja sen 
monipuoliselle toiminnalle.

– Ilman heitä tämä ei onnis-
tuisi.

Kuorossa alusta asti mukana 
ollut 13-vuotias Tuomas Saasta-
moinen kertoo laulamisen olevan 
kuitenkin pääasia.

– Olen mukana kuorossa, kos-
ka kuorolaulu on mukavaa. Meil-
lä on myös hyvä yhteishenki.

Pohjantähdissä laulavista po-
jista nuorimmat ovat kolmas-
luokkalaisia. Vanhin kuorolai-
nen aloittaa syksyllä lukion toi-
sella luokalla.

– Kuorossa laulaminen vaatii 
tiettyä kypsyyttä. Pitää osata toi-
mia kurinalaisesti yhdessä mui-
den kanssa. Kolmasluokkalaiset 
voivat sen jo osata, Ulla kertoo.

Nuoremmat pojat voivat osal-
listua harjoituskuoroon, jossa he 
opettelevat yhdessä toimimista ja 
laulamista. Harjoituskuoron ta-
paamiset ovat rennompia ja lau-
lut ovat helpompia kuin edustus-
kuorossa.

– Harjoituskuoroon voi tulla 
kuka vain. Sinne ei ole laulukoet-
ta. Ainoina vaatimuksina ovat lu-
kutaito ja yleiset kouluvalmiudet, 
Ulla selittää.

Kuoronjohtaja korostaa, että 
laulutaito on opittavissa. Harjoi-
tuskuoroon voi siis tulla vaikka ei 

olisi koskaan laulanut.
– Monella suomalaislapsella 

on todella heikko laulutaito. Olen 
kuitenkin nähnyt, miten paljon 
pari vuotta kuorossa laulamista 
parantaa laulutaitoa. Tarvitaan 
vain harjoitusta.

kevyt 
harrastus
Pohjantähdet esiintyvät pääasias-
sa omissa konserteissaan. Kuorol-
la on joka vuosi joulukonsertti. 

Sen lisäksi he harjoittelevat 
jonkun vaativamman teoksen. 
Tälle vuodelle Metsänheimot 
ovat suunnitelleet Mozartin Re-
quiemia.

Ulla uskoo kuorolaulun olevan 
kevyempi harrastus kuin esimer-
kiksi viulun soitto.

– Kuorolaulusta ei tule kotiläk-
syä. Innokkaimmat laulajat saat-
tavat harjoitella stemmoja ko-
tonakin, mutta lähtökohtaises-
ti kaikki opetellaan harjoitusten 
aikana.

– Tämä ei ole niin stressaavaa 
kuin jotkut muut harrastukset, 

Ulla täsmentää.
Musiikkiluokkaa käyvä Tuo-

mas arvelee kuorolaulun sopivan 
kaikille, jotka pitävät laulamises-
ta. Pohjantähdissä on lisäksi hä-
nen mukaansa hyvä suhtautua 
myönteisesti uskontoon.

– Monet kappaleet liittyvät 
kristinuskoon.

Sekä Ulla että Tuomas kan-
nustavat kaikkia kuorolaulami-
sesta kiinnostuneita poikia tule-
maan mukaan kuoroon. Harjoi-
tuskuoroon saa tulla kuka vain, 
edustuskuoroon voi hakea pääsy-
kokeiden kautta.

– Kannattaa tulla! Tuomas hy-
myilee.

kaiSa aNTTila

Poikakuoron johtaminen on Ulla Metsänehimon pitkäaikainen haave.

Tuomas Saastamoinen aikoo laulaa 
kuorossa myös tulevaisuudessa.

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Laulamista 
pidetään 
usein tyttöjen 
harrastuksena. 
Oheistoiminta 
alentaa kynnystä 
osallistua 
samalla myös 
kuorotoimintaan. 
Poikien kanssa 
on tärkeää 
muistaa rentous.

Ulla Metsänheimo
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Kielen 
rikkaovvet

Oattelinpa kokkeilla, miten se sujjuu tämä 
kirjottaminen omalla murteella. Ohan sii-
tä kyllä aekaa, kun oon kunnolla ommaa 
murretta veäntäny, mutta soattapa ees hy-

vä naorut, jos männöö ihan päen mäntyö. Tae hä-
neksi, kuten aenahi meillä päen sanottiin.

Eri murteitten erot on meleko mielenkiintossie. 
Niistä soattaapi soaha vaekka riianki aekaseksi.

Jos teällä Oulussa maenihtoo, että söempä toas 
hyvvää juustoleipeä, niin johan joku huomaottaa, 
että se on ”leipäjuustua”.

Minusta nähen se leipäjuusto on sitä, jota laetet-
taan leivän peälle. Juustoleipä toasen on juustos-
ta tehty leipä.

Soattaapi sitä omalla murteellaan soaha toeset 
naorammaanki.

Sannoen kerran, että laettoen kameran lattuu-
seen. Ihmeissään kahtovat, että 
mitä minä sille kameralle oe-
keen tein. No, laettoen tieten-
ni akun lattaotummaan.

Harmikseni oon huoman-
nu, että alakaa tuohon om-
maan murteeseen pikkuhilijoo 
sekottummaan muitahi mur-
teita. Teällä Oulussa kun oon 
asununna jo kaheksatta vuot-
ta, niin ei taho aena ees taju-
ta, että tulloo välillä sanottuo 
ihan oululaesittaenki asijoeta.

Ja kun se puolisohi on sieltä Lapista päen kotosi, 
niin soattaapi välliin lipsahtoo vaekka h-kirjaemie 
sannoehin ihan väkisellähi. Mie ainaki tehen sem-
mossie huomioeta.

Niin ne vaan tarttuut nuo toesten puhheet, kun 
tarpeeksi niitten kanssa hengovvaa.

Van tuntuuhan ne tarttunneen kaotta aekaen. 
Sen huomovvaa, kun seurovvaa veispuukissa sanav-
vaehtoa. Oululaesten ryhmässä väettäät omaksi 
murteekseen semmossiehi sanoja ja sanontoja, jot-
ka minullehi on pienestä pittäen ollunna tuttuja.

Kukapa sen tietää, mistä mikähi on alakujjaan 
lähtösin. Ja mitäpä se hyvejää niistä alakaa kättä 
veäntämmään.

En kae se minäkää voe mennä sanomaan, että os-
saesin enneä täösin ommaa murretta veäntää niin 
kuin se oekeasti männöö. Hyvä, että on siellä veis-
puukissa kuitenni semmonenni ryhmä, jossa soat-
taapi palata muistelemmaan oman seotusa kielen-
käöttöä.

Tiiättäkö työ muuten nytten tae ossaattako arva-
ta, mistä oekeen oon kotosin?

No, tuoltahan minä kahen jiin Kajjaanista. Moni 
kyssyypi, että eikös se ookkaan kolomen jiin Kajj-
jaani, van nepä ei tiijäkään sitä, 
että se on kahen jiin Kajjaani, 
kun se yks meni Jojensuulle.

kaTja kiiSkiNeN

Sinappia

Tiiättäkö 
työ muuten 
nytten tae 
ossaattako 
arvata, 
mistä 
oekeen oon 
kotosin?

Mustarastas juhlistaa 
20-vuotista taivaltaan

Mustarastas-yhtye kon-
sertoi lauantaina 14.9. 
kello 19 Karjasillan 
kirkossa. Konsertti 

kuuluu 20-vuotisjuhlateemaan, 
jonka puitteissa yhtye kiertää eri 
puolilla Suomea.

– Soitamme lauluja koko 
20-vuotisen matkan varrelta. Mu-
kana on myös pari virttä. Yhty-
eemme laulujen punainen lanka 
on ollut alusta lähtien oivallus, että 
elämän tärkein hetki on juuri nyt. 
Se tietoisuus on vain vahvistunut 
vuosien karttuessa, sanoo yhtyeen 
kitaristi ja laulaja Kari Haapala.

Hänen mukaansa kaksi vuosi-
kymmentä ovat kuluneet nopeasti.

– Niihin on sisältynyt suuria 
tunteita, kasvamista ja hienoa yh-
dessäoloa. Välillä mietin, kuinka 
kauan tätä voi jatkua? Mitään ta-
karajaa tai loppua ei ole kuiten-
kaan asetettu. Mustarastas laulaa 
niin kauan kuin se tuntuu hyväl-

tä ja mielekkäältä.
Espoosta lähtöisin olevan 

Mustarastas-yhtyeen musiikis-
sa yhdistyvät vahva suomalais-
kansallinen sointi sekä irlantilai-
sen kansanmusiikin sävyt. Vaik-
ka kappaleiden teksteissä kuu-
luu kristillinen tunnustukselli-
suus, kerronta on kansanmusii-
kille tyypillistä tarinointia ja kieli 
sen mukaista.

– Musiikkityylimme on pysy-
nyt pääosin samana. Olemme pi-
täneet huolen siitä, että irlantilai-
sen kansanmusiikin sointi on yh-
tyeellemme tunnusomaista. To-
sin, koska laulu ovat omia ja hy-
vinkin kotimaisia, niin suoma-
laiskansallinen väritys on myös 
itsestäänselvyys, Haapala toteaa.

Kappaleet on säveltänyt ja sa-
noittanut pääasiassa Kari Haapa-
la, mutta mukana on myös Eino 
Leinon ja yhtyeen viulistin Laura 
Airolan tekstejä.

Ensimmäisen levynsä 16 vuot-
ta sitten julkaisseen Mustarastaan 
tuorein levy, joka on järjestykses-
sään jo yhdeksäs, kantaa nimeä 
Murretut värit.

– Yhtyeestä on tullut jäsenil-
leen kuin toinen perhe ja se tekee 
yhdessä olemisen ja soittamisen 
mieluisaksi. On helppo palata ai-
na yhteen. On myös tärkeää, että 
Mustarastaalla on ollut aina us-
kollinen yleisö, joka on halunnut 
kuulla musiikkiamme.

Mustarastaan kokoonpanossa 
on 20 vuoden aikana tapahtunut 
myös muutoksia.

– Mukana on neljä alkuperäis-
jäsentä seitsemästä. Viimeisin 
muutos tapahtui 2003, kun lau-
lajamme Susanna Eronen liittyi 
joukkoon. Olemme siis olleet täl-
läkin kokoonpanolla olemassa jo 
10 vuotta, Haapala kertoo.

kaTja kiiSkiNeN

S e p p o S i r k ka

Poikakuorossa 
lauletaan ja pelataan

Pianotaiteilija Janne Maa-
rala konsertoi Oulujoen 
seurakunnassa, Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla syys-

kuun 15. päivänä klo 18. 
Monipuolisessa Soi kunniak-

si Luojan -konsertissaan Maara-
la esittää sovituksiaan tutuista 
virsistä, gospelmusiikin helmiä, 
omia sävellyksiään sekä tulkin-
tojaan klassisen musiikin teok-
sista. Konsertissa kuullaan muun 
muassa variaatioita Franz Schu-
bertin, Jean Sibeliuksen, Oskar 
Merikannon sekä Frederic Cho-
pinin teoksiin. 

Maarala myös säveltää impro-
visoidusti yhden tai kaksi kappa-

letta konsertin kuluessa.
Ylikiimingin konsertti on osa 

kolmen viikon mittaista pohjoi-
sen ruskakiertuetta, jonka aika-
na Maarala esiintyy aluksi duona 
tangokuningatar Elina Vetten-
rannan kanssa eri puolilla Lap-
pia ja sen jälkeen soolopianistina 
sekä Lapissa että Pohjanmaalla. 

– Olin konserttikiertueella 
Elina Vettenrannan kanssa La-
pissa myös viime vuoden ruska-
aikaan. Lapin luonnon lumoa-
vat värit ja henkeäsalpaavat mai-
semat sykähdyttivät niin vahvas-
ti, että päätin jo silloin jatkaa tä-
mänvuotista duokiertuetta soo-
lopianistina, jotta voin nauttia 

pohjoisen taianaomaisesta tun-
nelmasta pidempään, Maarala 
kertoo.

Janne Maarala on toiminut 
päätoimisena musiikin ammat-
tilaisena – orkesterinjohtajana, 
pianistina, säveltäjänä ja sovit-
tajana – vuodesta 2000 lähtien. 
Hän on esiintynyt soolopianis-
tina ja yhtyeidensä kanssa mm. 
monilla festivaaleilla, konsertti-
saleissa, kirkoissa, laivoilla sekä 
jazzklubeilla.

Maaralan tunnelmallinen, 
kirkkokonsertissa taltioitu, ensi-
levy Soi kunniaksi Luojan ilmes-
tyi vuonna 2011.

Pianotaiteilija Janne Maarala 
konsertoi Ylikiimingissä
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

järjestelmäasiantuntijan
pysyväisluonteinen työsuhde  

sijoituspaikkana tietohallintopalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Oulun seurakuntayhtymässä on seit-
semän seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Nuoret aikuiset – 
keitä he ovat ja mitä 
seurakunta heille tarjoaa?

Seurakuntapastori Mari 
Flink Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta sanoo, 
että on vaikea määritellä 

tarkkaan, kuka on nuori aikui-
nen. Iällä ei ole niin suurta merki-
tystä kuin sillä, mitä itse ajattelee.

– Nuori aikuinen on juuri hän, 
joka kokee sielunsa olevan liian 
vanha nuorten toimintaan, mut-
ta liian nuori aikuis- tai seniori-
toimintaan, Flink määrittelee.

– Itse haluaisin käyttää mää-
ritelmää ”nuorten aikuisten toi-
minta” ainakin siinä vaiheessa, 
kun nuorisotyö, kuten isos- tai 
yövalvojatyö loppuu.

Flink toivoo, että niin pari-
kymppiset kuin vanhemmatkin 
aikuiset löytäisivät paikkansa 
seurakunnasta.

Vapaaehtoistehtäviin
toivotaan lisää nuoria
Kaikissa seurakunnissa ei ole 
erikseen nuorille aikuisille suun-
nattua toimintaa, mutta on pal-
jon kaikenikäisille sopivia ta-
pahtumia ja ryhmiä, joihin myös 
nuoret aikuiset voivat osallistua.

Esimerkiksi kuoroissa on mo-
nenikäisiä laulamisesta kiinnos-
tuneita.

Diakonia- ja lähetysryhmät 
mielletään usein vanhemman vä-
en jutuiksi, mutta todellisuudessa 
niihin kaivataan myös nuorem-
pia ihmisiä, jotta toiminta jat-
kuisi.

Seurakunnissa on myös pal-
jon erilaisia vapaaehtoistehtäviä, 
kuten kirkkokahvien järjestämis-
tä, kirkkoväärtinä toimimista se-
kä lähimmäisen auttamiseen liit-
tyviä tehtäviä, kuten vanhusten 
kanssa ulkoilemista tai heidän 
luonaan vierailemista.

Eikä tietenkään saa unohtaa 

jumalanpalveluksia, jotka ovat 
tärkeitä, koko seurakunnan yh-
teisiä tilaisuuksia.

musiikki kiinnostaa
kaikenikäisiä
Jos musiikki ja laulaminen kiin-
nostavat, niin kuoroja ainakin 
on useammassa seurakunnassa. 
Siikalatvalla Pyhännän nuoriso-
kuoroon ja Rantsilan kappelikuo-
roon otetaan laulajia yläkoululai-
sista ylöspäin. 

Pyhännällä toimii myös pro-
jektiluontoinen mieskuoro, jossa 
on laulajia rippikoulun käyneis-
tä lähtien.

Kiimingin seurakunnassa toi-
mii gospelkuoro ja Hailuodossa 
gospelbändi Rovasti & Hulttiot, 
joka on avoin uusille laulajille ja 
soittajille. 

Lisäksi seurakunnat järjestävät 
gospelmessuja ja muita gospelai-
heisia tapahtumia, kuten esimer-
kiksi Entisten nuorten gospelilta 
Tyrnävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa keskiviikkona 30.10. 
kello 18–20.

Myös Muhoksen seurakun-
ta järjestää erilaisia musiikkita-
pahtumia, kuten Oulujoki tul-
vii -gospeltapahtuma ensi helmi-
kuussa.

Tässä on vain muutama poi-
minta, joten ainakin kuorolau-
lusta kiinnostuneet voivat saada 
lisää tietoa omasta seurakunnas-
taan.

Yhdessä tekemistä
liikkuen ja taiteillen
Liikunnasta innostuneille on 
ryhmiä ainakin Lumijoella ja 
Tuomiokirkkoseurakunnassa.

Lumijoella seurakunnan yli 
30-vuotiaiden sählyporukka pe-
lailee Lumijoen liikuntahallilla 
perjantaisin kello 19–21.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
lenkkiryhmä lähtee liikkeel-
le Heinätorin seurakuntatalolta 
keskiviikkoisin kello 18–20.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
taideryhmä toteuttaa tänä vuon-
na jouluisen valokuvateoksen, jo-
ka pääsee esille näkyvälle paikal-
le Oulun keskustaan. Taideryh-
mä kokoontuu Heinätorin seu-
rakuntatalossa perjantaisin kello 
16.30–18.

Matalan kynnyksen raamik-
sessa Oulun Vanhassa pappilassa 
joka toinen torstai kello 18 tutus-
tutaan Raamattuun ja keskustel-
la sen aiheista mukavan rennos-
sa ilmapiirissä, iltapalan äärellä.

Nuorille aikuisille on tarjolla 
monenlaista toimintaa, joista jo-
kainen voi halutessaan löytää it-
selleen mieleistä tekemistä. 

Haukiputaan seurakunta kai-
pailee nuorten aikuisten ehdo-
tuksia ja toiveita, joiden pohjalta 
suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Kannattaa seurata ilmoittelua 
Rauhan Tervehdyksessä seura-
kuntien sivuilla sekä seurakun-
tien omilla nettisivuilla. 

kaTja kiiSkiNeN

Kesällä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorten aikuisten hietsuilloissa pelattiin muun muassa mölkkyä ja tehtiin hampurilaisia 
nuotiolla.

K a t ja  K i i s k in e n

Diakonia- ja 
lähetysryhmät 
mielletään usein 
vanhemman väen 
jutuiksi, mutta 
todellisuudessa niihin 
kaivataan myös 
nuorempia ihmisiä, 
jotta toiminta jatkuisi.
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Su 15.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 16.9. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 18.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 12.9. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska.  
Pe 13.9. klo 18-20 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille.  
La 14.9. klo 10-18 Seurakuntapäivä Muhok-

sella, ilmoittaudu toimistoon. Su 15.9. Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, 
Henri Tuhkala, Risto Wotschke, Korinttolaiskirje osa 5. Ke 18.9. klo 18 Nuorten-
ilta. To 19.9. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Eija Soini, God’s Bell, tarjoilu, 
aihe: Katso Jumalan karitsa. La 21.9. Näkymätön maailma – seminaari, Pekka 
Sartola.   www.oulu.svk.fi   Tervetuloa! Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 12.9. klo 12 Päiväpiirin syyskauden avaus.  
Pe 13.9. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 15.9. klo 11  
Lähetysjumalanpalvelus. Mika Keisu, Raili ja 
Jukka Harjula, Pauli Uusikylä. Seimi, pyhis ja las-
tenkokous. Ke 18.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta. Pasi Markkanen, Hannu Orava. Päivärukous 

ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 12.9. klo 18.30 Kotirukousilta. 
Similöillä Katajakuja 2.
Su 15.9. klo18 Sanan ja rukouksen 
ilta. Kai Similä. Mikael Estabrook
Su 22.9. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta. Pentti Laamanen. Eero 
Juvonen 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

• Su 15.9. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Eero Pokela, Ehtoollinen
• Ti 17.9. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 22.9. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Dimitri Lindgren
• Ti 24.9. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 15.9. klo 10.30. Rukouskokous ja Jumalanpalvelus 
+ lastentunti klo 11.00.

Ma 16.9. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
To 19.9. Raamattupiiri klo 17.30.

OLET AINA TERVETULLUT !!

Muut seurakunnat

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Hannu Ojalehto lähtee eläkkeelle
Jo 33 vuotta Hannu Ojaleh-

to on kulkenut Tuiran kir-
kon ovesta sisään, ensin pas-
torina, sitten kirkkoherrana.  

Lokakuun alusta lähtien Ojalehto 
avaa oven eläkeläisenä. 

Hannu Ojalehto aloitti Tui-
ran seurakunnassa vuonna 1980. 
Kirkkoherraksi hänet valittiin yh-
deksän vuotta myöhemmin. Pap-
pisuransa Ojalehto  aloitti vuon-
na 1971 Kemissä.   

Ojalehto jatkoi 1970-luvulla 
opintojaan Helsingin yliopistossa 
tutkien suomalaisten sotilaspap-
pien toimintaa viime sodissam-
me. Hän teki aiheesta lisensiaat-
tityönsä, mutta väitöskirjan teke-
minen jäi kesken. Siinä vaiheessa 
motivaatio loppui.

 Työtä ohjannut professori oli 
käymässä 1980-luvulla Oulussa 
ja Ojalehto kutsui hänet vieraak-
si kotiinsa. Oli syksy ja hirvijah-
din aika. Ojalehto loihti profes-
sorilleen hirven sisäfilepihveistä 
hyvän aterian. Aterialla professo-
ri kannusti saattamaan väitöskir-
jan loppuun.

Kun Ojalehto kysyi, mitä vir-
kaa sillä tohtorin hatulla seura-
kuntatyössä olisi, niin professori 
ehdotti, että voisihan sitä käyttää 
vaikka hirvijahdissa.

ihmiset paras 
kohdata kasvokkain
Ojalehto toimii seurakuntaleh-
ti Rauhan Tervehdyksen halli-
tuksen puheenjohtajana.  Hänel-
lä  on paljon kokemusta myös kir-
kon yhteisistä tehtävistä: hän on 
vaikuttanut muun muassa  kir-
kolliskokouksessa,  Kirkkopalve-
lut ry:n hallituksessa sekä Oulun 
hiippakunnan asessorina. 

Tuiran seurakunta oli yk-
si kokeiluseurakunnista, kun ju-
malanpalvelusta uudistettiin 
1990-luvulla.

Ojalehto on nähnyt uransa ai-
kana paljon:  jumalanpalveluk-
sen uudistamisen,  nykyisen  vir-
sikirjan ja raamatunkäännöksen 
käyttöönoton, naispappeuden hy-
väksymisen,  kirkon jäsenmäärän 
dramaattisen vähentymisen.

Nyttemmin kirkko on ottanut 
käyttöön sosiaalisen median.  Fa-
cebook ja Twitter ovat ahkerassa 
käytössä. 

Sosiaalinen media on Ojaleh-
don mukaan kuitenkin toissijais-
ta. Olennaisinta on kohdata ih-
miset kasvokkain. Papit ovat kas-
vokkain kohtaamisessa avainase-
massa, sillä heidän on mahdollis-
ta tavoittaa ihmiset näiden elin-
kaaren tapahtumissa. Yksi niistä 
on kuolema.

– Papiksi ja ihmiseksi ei voi 
kasvaa, ellei ole ollut sellaisen ih-
misen vuoteen äärellä, jonka aika 
täällä on päättymässä.

moniäänisyys 
mietityttää 
Ojalehto pohtii, miksi kirkossa 
sallitaan moniäänisyyttä toisissa 
asioissa ja toisissa ei, esimerkiksi 
perinteisen virkakäsityksen kan-
nattajat ovat ahtaalla.

– Tiedän, että meilläkin on 
seurakunnassa melkoinen jouk-
ko seurakuntalaisia, joille tämä 
virkakysymys on edelleen tärkeä 
omantunnon kysymys. Heillä-
kin tulisi olla mahdollisuus tul-
la turvallisesti jumalanpalveluk-
seen ja Pyhälle Ehtoolliselle il-
man että tarvitsee toimia omaa-

tuntoaan vastaan. Olen halunnut 
turvata heille  tähän jonkinlaisen 
mahdollisuuden.

Esimiehenä Ojalehto  pitää 
moniäänisyyttä sillä tavoin hy-
vänä asiana, että silloin jokainen 
voi toimia omana itsenään. Hän 
on halunnut luottaa alaisiinsa ja 
kiittääkin heitä hyvin tehdystä 
työstä.

ihmistä 
lähelle
Kirkkoherra pahoittelee, että kir-
kon vapaaehtoisia ei  ole niin pal-
jon kuin ennen.  Ojalehto otak-
suu, että kirkon hyvät vuodet 
kaikkine resursseineen söivät va-

Papiksi ja ihmiseksi ei 
voi kasvaa, ellei ole 
ollut sellaisen ihmisen 
vuoteen äärellä, 
jonka aika täällä on 
päättymässä. 

Hannu Ojalehto

Pe k ka H e l i n

Kirkkoherra Hannu Ojalehto tutulla ovella.

paaehtoistyötä. 
Nykyiset tulevaisuuden nä-

kymät ja maamme taloudellinen 
kriisi saattavat kuitenkin herkis-
tää ihmisiä vapaaehtoistyöhön.

Kirkon tulevaisuuden Ojalehto 
näkee pulmallisena. Huippuvuo-
det  ovat jääneet taakse. Liukumi-
nen alaspäin on alkanut. Kysymys 
on siitä, kuinka jyrkästi alaspäin 
mennään.

Kirkolla on liikaa kiinteistöjä. 
Esimerkiksi Oulussa leirikeskus-
verkosto on rasite. Myös kirkon 
hallintobyrokratiaa tulisi purkaa. 

Kirkon työntekijöille olisi 
olennaista mennä ihmisten lähel-
le, heidän elämäntilanteisiinsa.

”Äärimmäisen 
kiitollinen”
Kirkkoherran työssä on  vaikei-
ta hetkiä, mutta kohokohtiakin 
piisaa. Ojalehdolle yksi kosketta-
vimmista hetkistä olivat ihmisten 
reaktiot keväiseen onnettomuu-
teen, jossa hänen silmänsä vam-
mautui.

– Seurakuntalaisilta sekä 
oman seurakuntani ja yhtymän 

työntekijöiltä saamani yhteyden-
otot olivat todella hieno kokemus, 
josta olen äärimmäisen iloinen ja 
kiitollinen.

Ojalehto aikoo hoitaa jonkin 
verran kirkollisia tehtäviä eläk-
keelläkin.  Hän osallistuu ainakin  
sotaveteraanityöhön, joka  on ol-
lut hänen sydäntään lähellä kirk-
koherranakin. 

Hänet nähdään myös Tui-
ran kirkossa, joka on Ojalehdol-
le kaikkein rakkain seurakunnan 
kirkoista. Sen kirkkosali on pie-
ni ja intiimi. Siellä ollaan ihmis-
ten keskellä vaikka palvelukseen 
ei osallistuisikaan kovin monta 
henkeä.

Tekemistä eläkepäivinä  piisaa. 
Ojalehto kalastaa, kulkee metsäl-
lä hyvässä seurassa ja tekee met-
sätöitä. Kaikenlaista laittelemis-
ta riittää.

Ojalehdolla on talviasuttava 
kesämökki Rovaniemellä, joka 
on testattu 35 asteen pakkasessa. 
Siellä Ojalehto aikoo viettää suu-
ren osan ajastaan.

Pekka HeliN
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radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi
Su 15.9. klo 8.45. Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta puhuu ai-
heesta Jeesus antaa elämän. Valta-
kunnallinen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Messun toimittaa Karjasillan seu-
rakunnan kappalainen Satu Saari-
nen, ja häntä avustavat Pentti Kor-
tesluoma, Anu Fedotoff ja Sanna 
Mettovaara. Kanttorina on Sanna 
Leppäniemi. Satu Saarinen on eh-
dolla Oulujoen seurakunnan kirk-
koherranvaalissa, ja pitää vaalisaar-
nansa tässä messussa.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmassa 
on vieraana Oulunsalon seurakun-
nan nuorisotyönohjaaja Kirsi Järve-
lin. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa on haastattelussa Oulu-
joen kirkkoherranvaalissa ehdolla 
oleva Satu Saarinen. MP

Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantaista 
torstaihin kello 16.20.
Pe 13.9. klo 14.40 Päivän valinnassa 
puhutaan kirkkokyytisetelistä. MP
Ke 18.9. klo 16.40 Herätys eilen ja tä-
nään. 1960-luvulla perustettu Suomen 
Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
syntyi kokoavaksi voimaksi viidennen 
herätyksen sisäisen hajaannuksen kes-
kelle. Jo 1970-luvulla Kansanlähetyk-
sellä oli toimintaa suurimmassa osas-
sa seurakunnista. Äänenkannattajana 
toimii yhä edelleen vuonna 1964 pe-
rustettu Uusi Tie -lehti. Herätys eilen 
ja tänään -ohjelman haastattelussa on 
Pohjois-Pohjanmaan kansanlähetyk-
sen piirikoordinaattori Raili Kemp-
painen. Uusinta. MP

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz, 
www.radiopooki.fi
Su 15.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta puhuu ai-
heesta Jeesus antaa elämän.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin kir-
kosta.

Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 15.9. klo 10 messu ja vapaaeh-
toisten vastuunkantajien tehtävään 
siunaaminen Oulun tuomiokirkos-
sa. Messun toimittaa Matti Pikka-
rainen, ja hanta avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Musiikista vastaavat kant-
tori Lauri-Kalle Kallunki, ja urku-
ri Henna-Mari Sivula sekä Oulun 
Laulu.

radio Yle 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
Su15.9. klo 10 Äänekosken seura-
kunnan jumalanpalvelus Kongin-
kankaan kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–6.25, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, la 
klo 18.

Yle TV 1
Ke 18.9. klo 11.55 Ekumeeninen 
juhlajumalanpalvelus Helsingin 
tuomiokirkossa.

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Siitä mistä ei voi puhua, 
täytyy piirtää

Vuonna 2004 
oululainen 
sarjakuva-
taiteilija Vil-

le Ranta sai ajatuk-
sen kirjasta, joka si-
joittuisi 1800-lu-
vun Ouluun. Vuon-
na 2010 hän aloitti 
kirjan työstämisen 
ja nyt sarjakuvateos Kyllä eikä ei on saatu painosta. Sii-
nä matkataan aikaan, jolloin raittiusseurat yrittivät tur-
haan saada kansaa ruotuun, ja aktiivinen ateismi nosti 
päätään. Mutta silloin syntyivät myös vanhimmat herä-
tysliikkeemme, jotka nousivat kirkkoa vastaan ja vaati-
vat sydämen uskoa.

Muun muassa tästä teoksesta keskusteltiin Radio Deis-
sä toissaviikolla, kun Ville Ranta oli Radio Dein viikon 
vieraana. 1800-luvun Oulun lisäksi haastattelussa pu-
hutaan myös siitä, millainen työnantaja seurakuntaleh-
ti Kirkko ja kaupunki on Ville Rannalle ollut. Millaista on 
aikamme yhteiskunnallinen ja kirkollinen keskustelu, ja 
mitä annettavaa sarjakuvataiteella on siihen? Haastatte-
lut voi kuunnella Dein verkkosivujen ohjelma-arkistos-
ta. Linkki sinne löytyy sivulta www.oulunseurakunnat.
fi/kuunteleohjelmia.

V i l l e  R a n t a

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Jenni Siljander
Oppilaitospastori,
Oulun seurakuntayhtymä

tärkeintä elämässäni on 
luottamus hyvään, kolmiyh-
teiseen Jumalaan, sekä puo-
liso ja lapset.

rakkain raamatunkoh-
tani on koko Jesajan kirja, 
sen ihana lupaus tulevaisuu-
den toivosta ja lohdutukses-
ta Jeesuksessa Kristuksessa.

Olen halunnut nykyi-
seen työhöni, koska olen kokenut Jumalan johdattaneen mi-
nut tähän, itse olen enemmänkin yrittänyt juosta karkuun. Ei 
ole niinkään väliä millä paikalla kulloinkin olen, kun saan ol-
la Jumalan työtoveri ja tietää, että hän on läsnä elämäni jokai-
sessa tilanteessa!

Esikuviani ovat kaikki vanhat, viisaat ja levolliset.

Harrastan mielelläni kaikenlaista luovaa värkkäämistä kä-
sin ja ajatuksin.

terveiset lukijoille Koittakaa tulla toimehen keskenänne!

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan
www.facebook.com/rauhantervehdys

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

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

HautauspalvelujaPalveluja tarjotaan

Seurakunta tarjoaa edullisia ja 
maksuttomia aamupaloja ja aterioita

Oulun ev.lut. seurakunnat 
järjestävät työttömil-
le, eläkeläisille ja pieni-
tuloisille aamupaloja ja 

aterioita tänäkin syksynä.
– Tilaisuudet ovat oivallinen 

kohtaamispaikka, jossa voi jutut-
taa joka kerta paikalla olevaa seu-
rakunnan työntekijää. Näissä ti-
laisuuksissa voi saada tietoa seu-
rakunnan toiminnasta, tapahtu-
mista ja esimerkiksi vapaaehtois-
työstä sekä lukea paikallisia leh-
tiä, kertoo Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Kirsi Karppinen.

Työttömien ruokailuun on 
mahdollisuus Heinätorin seu-
rakuntatalossa keskiviikkoisin 
18.12. saakka kello 11–12. Ateri-
an hinta on 2 euroa. 

Lisäksi diakonian aamussa 
tiistaisin 17.12. saakka tarjoillaan 
kello 9–11 vapaaehtoisten voimin 

ilmainen aamupala työttömille, 
vähävaraisille ja eläkeläisille Elo-
huoneella.

Työttömien ja eläkeläisten aa-
mupala järjestetään niin ikään 
keskiviikkoisin (27.11.saakka) 

kello 10–11 Tuiran kirkossa. 
Tuiran seurakunnan dia-

koniatyöntekijä Sami Riipisen 
mielestä tilaisuuksiin kannattaa 
tulla edullisen ruuan ja sosiaali-
sen tapahtuman kannalta.

Työttömillä on mahdollisuus 
ilmaiseen aamupalaan maanan-
taisin kello 10–11  (25.11. saakka) 
ja torstaina kello 10–11 (28.11. 
saakka) Rajakylän seurakunta-
kodissa. 

Työttömien ateriat Rajaky-
län seurakuntakodissa järjeste-
tään torstaisin kello 12–13 (21.11. 
saakka sekä 5.12.)

Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu järjestään myös Jäälin 
seurakuntakodissa kello 11–12 
maanantaisin 16.12.  saakka.

Ruokailujen yhteydessä pide-
tään pieni hartaus, joka tarjoaa 
mahdollisuuden hetken hiljen-
tymiseen.
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Job 14: 1-6, 13-15
ihminen, naisesta syntynyt,
elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta.
kuin kukka hän avautuu ja kuihtuu,
on kohta poissa, kuin varjo.
Ja tällaista olentoa sinun silmäsi vartioi,
hänet sinä vaadit eteesi tuomiolle!
Voiko saastaisesta tulla puhdas?
Ei koskaan!
ihmisen elämä on laskettu tarkoin,
lasketut ovat sen kuukaudet ja päivät.
Sinä olet pannut hänelle rajan,
jota hän ei voi ylittää.
käännä siis katseesi hänestä pois,
jätä hänet rauhaan,
että hän saisi iloita
kuin palkkalainen työpäivän päätyttyä.
kunpa kätkisit minut tuonelaan,
piilottaisit sinne, kunnes vihasi on asettunut,
panisit määräajan ja muistaisit sitten minut!
Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on 
kuollut?
niin kauan kuin työvuoroni jatkuu,
minä kuitenkin odotan, että raadanta päättyy.
Silloin sinä kutsuisit minua, ja minä vastaisin,
sinä kaipaisit jälleen 
sitä, minkä oma kätesi on luonut.

Room. 8: 18-23
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan 
kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, 
joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 
koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan 
lasten ilmestymistä. kaiken luodun on täytynyt 
taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta 
tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. 
luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se 
pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, 
Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me 
tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja 
vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, 
vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana 
saaneet omaksemme Hengen, huokailemme 
odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, 
ruumiimme lunastamista vapaaksi.

Luuk. 7: 11-16
Jeesus lähti nainin kaupunkiin, ja hänen kanssaan 
kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. 
kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä 
kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, 
ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. 
naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja 
hän sanoi: »Älä itke.» Hän meni paarien viereen ja 
kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: 
»nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!» Silloin 
kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus 
antoi hänet takaisin äidille.
    kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät 
Jumalaa sanoen: »Meidän keskuuteemme on 
ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut 
kansansa avuksi.»

Valo elämän keskellä 
Syksy on ollut poikkeuksellisen aurinkoinen ja lämmin, mutta sen on ehtinyt huomata 
lähinnä auton lämpömittarista. Alkusyksy on ollut työssä hyvin kiireinen ja tarkkaan 
aikataulutettu. Töiden jälkeen sama kiire jatkuu, kun on kiire kotiin laittamaan ruokaa 
perheelle.  

Kotimatkalla menin lähikauppaan ostamaan maitoa ja heräsin kaupan vieressä olevan 
päiväkodin lasten iloisiin ääniin.  Hiekkalaatikolla pienet tytöt nauraa kikattivat ja teki-
vät hiekkakakkuja. Päiväkodin piha oli täynnä lasten ääniä ja naurua.  

Pysähdyin ja käänsin kasvoni aurinkoon. Auringon säteet lämmittivät kasvojani ja alkoi 
hymyilyttää. Ei ollutkaan enää niin kiire. 

Lapset uskaltavat iloita elämästä rohkeammin. Lapset myös luottavat ja uskovat Juma-
laan enemmän ehdoitta. Jeesus kehotti meitä tulemaan lasten kaltaisiksi, mutta me kul-
jemme usein pää painuksissa, surusta synkkinä, kuin Kristus ei olisikaan noussut kuol-
leista,
mutta Kristus elää.
Meidän olisi tavoitettava se osa itseämme,
joka luottaa ja uskoo Jumalaan.
Meidän olisi tavoitettava se osa itseämme,
joka elää valon keskellä ja antaa Jumalan valaista itseään.

Esikoisemme oli ehkä kolmannella luokalla koulussa, kun toistuvat painajaisunet vaiva-
sivat häntä. Yö yön jälkeen hän heräsi itkien. Yöllä rukoilimme yhdessä uudelleen iltaru-
kouksen ja teimme ristinmerkin siunaukseksi. Ne auttoivat uudestaan uneen. Yhtenä yönä 
hän mietti ääneen sitä, miten jaksavat elää ne, jotka eivät usko Jumalaan. 

Jeesus antaa elämän, pulppuavan ilon lähteen synkkyyden ja surunkin keskelle.  Me tar-
vitsemme tätä iloa elääksemme, jaksaaksemme elää.

Rakas Vapahtaja,
kiitos, että olet sytyttänyt valosi elämämme keskelle.

VirPi SillaNPÄÄ-POSiO
Oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 15.9.2013
Psalmi: Ps. 86: 10-13 
1. lukukappale: Job 14:1-6, 13–15 
2. lukukappale: Room. 8:18-23 
Evankeliumi: Luuk. 7:11-16 
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Kirkkoherranvaali on syksyn 
ykkösasia Oulujoella
Kirkkoherralla on paljon 
valtaa, muistuttaa 
Oulujoen vt. kirkkoherra
Pentti Kortesluoma 
ja toivoo hyvää 
äänestysprosenttia uuden 
kirkkoherran valinnassa.

Kortesluoman mukaan ih-
misten olisi hyvä tiedos-
taa, että kirkkoherralla on 
keskeinen rooli siinä, mi-

ten seurakunta toimii.
– Jos kirkkoherra ei koe jota-

kin asiaa tärkeäksi, asiaa on vai-
kea hänen ohitseen lähteä vie-
mään eteenpäin.

Kirkkoherra on yksi seura-
kuntansa papeista, mutta sikäli 
erikoisasemassa, että toimii koko 
työyhteisön esimiehenä.

Kortesluoma veikkaa Oulujo-
en tässä kuussa käytävästä kirk-
koherranvaalista tasaista:

– Tulkintani mukaan yhtä sel-
vää ennakkosuosikkia ei ole.

– Kun seurakuntaan edellisen 
kerran valittiin kirkkoherraa, ää-
nestysprosentti oli vajaat 15. Voi-
sin kuvitella, että prosentti saatai-
siin nyt vielä korkeammaksi.

Seurakuntalaisia Kortesluoma 
kehottaa nyt antamaan äänensä 
kuulua vaaliuurnilla. 

Ennakkoäänestys alkaa 23. 
syyskuuta. Vaalipaneeli järjeste-
tään 22.9. ja varsinainen vaalipäi-
vä on 29. syyskuuta.

Teoriassa uusi kirkkoherra voi-
si aloittaa jo joulukuussa, mutta 
Kortesluoma pitää todennäköi-
sempänä, että valittu ottaa viran 
vastaan 1. tammikuuta 2014.

Seurakunta elää
odotusvaihetta
Oulujoen seurakunnan syksy 
pyörähtää käyntiin pääpiirteis-
sään entisenkaltaisena.

– Seurakunta elää tietynlaista 
odotusvaihetta: odotetaan ja kat-
sotaan, mitä uusi kirkkoherra al-
kaa linjata, muotoilee kirkkoher-
ran tehtäviä helmikuusta alkaen 
hoitanut Kortesluoma.

Lapsityön puolella uutta ovat 
pikkukoulut, joita pidetään useis-
sa kokoontumispaikoissa niin 
Yli-Iissä, Ylikiimingissä kuin 
vanhan Oulujoen seurakunnan 
alueella.

Pikkukoulu on kuin päiväker-
ho, mutta kokoontuu kolmesti 
viikossa kolmen tunnin ajan. 

– Kaupunki ostaa palvelun 
seurakunnalta, mutta ei sanele 
toiminnan sisältöä. Toiminta on 
osoittautunut hyvin suosituksi, 
Kortesluoma sanoo.

Vapaaehtoisia vaikka
joka sunnuntaille
Vapaaehtoisille Kortesluoma soisi 
mieluusti isomman roolin kuin se 
seurakunnassa tällä hetkellä on:

– Vapaaehtoisia saisi olla vaik-
ka joka jumalanpalveluksessa.

Ehtoollisella avustamiseen 
ja yleiseen jumalanpalvelukses-
sa avustamiseen pidettiin viime 
syksynä koulutuksia.

– Jumalanpalvelusavustami-
nen on Oulujoella vielä vähän 
käynnistymisvaiheessa. Meillä ei 

vielä ole siihen sellaista rutiinia 
ja pitkää perinnettä kuin vaikka 
tuomiokirkkoseurakunnassa.

Vapaaehtoisten kannustami-
seen aiotaan kiinnittää huomio-
ta jatkossakin. 

Syksyn ykkösasia seurakun-
nassa on kuitenkin kirkkoher-
ranvaali.

– Toivotaan, että saadaan ih-
miset liikkeelle ja seurakunnan 
tahto esille, ettei tarvitse sitten 
jurputtaa, että miksi tuollaisen 
valitsivat.

Yli-iissä huoli
kokoontumistiloista
Oulujoen elojuhlaan Yli-Iis-
tä saapuneet Kaisa Lahdenperä 
ja Heikki Lahdenperä sekä Kai-
sa Hökkä ja Kyösti Hökkä eivät 
osaa äkikseltään määritellä, min-
kälaista uutta toimintaa Oulujo-
en seurakuntaan kaivattaisiin.

– On iso työ, että saadaan pi-
dettyä entisetkin, Lahdenperät 

tuumaavat.
Hökän pariskunta toivoo, et-

tä järjestöillä säilyy mahdollisuus 
käyttää seurakunnan tiloja.

– Hökän pariskunta toivoo, 
että Yli-Iin yhdistyksillä säilyy 
mahdollisuus käyttää seurakun-
nan tiloja kokoontumisiinsa jat-
kossakin.

– Esimerkiksi Eläkeliitto käyt-
tää tällä hetkellä Yli-Iin seura-
kuntatalon tiloja.

–Iso porukka tarvitsee isot ko-
koontumistilat. Lähin muu seu-
rakuntatalo olisi 30 kilometrin 
päässä Kiimingissä.

Mukavasta toiminnasta Hökät 
ja Lahdenperät nostavat esimer-
keiksi lähetys- ja diakoniaillat, tors-
taikerhon sekä diakoniapuuron.

– Diakoniapuuuro on sosiaa-
linen tapahtuma joka maanan-
tai. Kaikille, mutta etupäässä yk-
sinäisille, Kaisa Hökkä kuvailee.

miNNa kOliSTaja

Seurakuntalaiset, tuokaa tahtonne esille ja antakaa äänenne kuulua vaaliuurnilla, 
kannustaa Oulujoen vt. kirkkoherra Pentti Kortesluoma.

Toivotaan, että saadaan 
ihmiset liikkeelle ja 
seurakunnan tahto 
esille, ettei tarvitse 
sitten jurputtaa, 
että miksi tuollaisen 
valitsivat.

Pentti Kortesluoma
Oulujoen vt. kirkkoherra

Toivottavasti Yli-Iissä yhdistyksillä on jatkossakin mahdollisuus käyttää 
kokoontumisiin seurakunnan tiloja, toivovat Kaisa ja Kyösti Hökkä.
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Musiikki on aikatai-
detta. Se on olemassa 
juuri silloin, kun sitä 
esitetään. Seuraavas-

sa hetkessä se on jo ohi. Vähän 
kuin elämä. Se tapahtuu het-
kessä, sanoo musiikkikasvatta-
ja Maria Portaankorva.

Samoin kuin elämän kaik-
ki osa-alueet, myös musiikissa 
kaikki sen osat ovat kokonai-
suuden kannalta tärkeitä. Mu-
siikki ei ole täydellistä ilman 
tiettyä melodiaa, rytmiä, har-
moniaa, muotoa ja sointiväriä.

– Eräs kuudesluokkalainen 
kyseli kerran, miksi pitää olla 
niin paljon musiikinopetusta. 
Totesin hänelle, että siksi, että 
sinusta tulisi viisaampi.

– Se oli vain nopeasti heitet-
ty vastaus, mutta osuin oikeaan: 
Tutkimustulosten mukaan alle 
kouluikäisenä aloitettu musiik-
kiharrastus muokkaa aivojen 
rakennetta, Portaankorva ker-
too.

Ei ole myöskään sattumaa, 
että Kalevalan kertomukset 
ovat olleet alun perin lauletus-
sa muodossa.

– Laulaminen helpottaa 
muistamista. Esimerkiksi, jos 
on kyse runosta, ei kovinkaan 
moni muista yhtään ulkoa. Sen 
sijaan lauluja osataan paljon pa-
remmin.

musiikkityyleihin
tutustuminen kasvattaa
– Opettajana joutuu usein 
miettimään, mikä tässä työssä 
on varsinaisesti se päätehtävä: 
opettaminen vai kasvattami-

nen, Portaankorva sanoo.
Hän toteaa, että kasvatus on 

aivan eri asia kuin kasvaminen.
– Lapset kasvavat kyllä ilman 

kasvattamistakin, mutta kasva-
tuksella heitä ohjataan oikeaan 
suuntaan.

Kasvattaminen voi olla jo-
ko tavoitteellista tai tiedostama-
tonta.

– Se, miten itse suhtaudum-
me erilaisiin musiikkityylei-
hin, vaikuttaa myös lapsiimme. 
Jos autoradiosta tulee klassista 

musiikkia, ja kanavaa vaihde-
taan todeten, ettei tällaista jak-
sa kuunnella, lapsemme omak-
suvat tämän ajattelutavan, Por-
taankorva sanoo.

Hänen mukaansa lapsia tu-
lee kannustaa tutustumaan eri-
laisiin musiikkityyleihin.

– Se vaatii avoimuutta ja 
oman mukavuusalueensa ulko-
puolelle menemistä, mutta juu-
ri se tekee sitä kasvua.

– Eräässä oppilasryhmässäni 
oli kerran paljon hevimusiikista 
pitäviä nuoria. Ihmettelin, mikä 
siinä musiikissa heitä viehättää, 
ja siksi kuuntelin myös heidän 
musiikkiaan. En edelleenkään 
pidä hevimusiikista, mutta nyt 
ymmärrän paremmin heidän 
ajatusmaailmaansa.

kaikki harjoitus
on hyväksi
Portaankorvaa harmittaa, ettei 
laulamisella ole kouluissa enää 
samanlaista asemaa kuin en-
nen.

– Nykyisin laulusta ei anne-
ta erikseen edes arvosanaa. Si-
tä pitäisi korostaa ja harjoittaa 
enemmän. Etenkin sitä pitäi-
si tarjota myös muille kuin eri-
tyisen lahjakkaille lapsille, sillä 
juuri he sitä tarvitsevat.

Portaankorvan mukaan lau-
laminen on lihaslaji, aivan ku-
ten liikuntakin. Harjoittelemal-
la kehittyy taitavammaksi.

– Kaikenlaiset hyräilyt ja 
suihkussa laulamisetkin vievät 
äänimateriaalia eteenpäin.

kaTja kiiSkiNeN

Laulaminen on laji, 
jota voi harjoitella

Tutkimustulosten 
mukaan alle 
kouluikäisenä 
aloitettu 
musiikkiharrastus 
muokkaa aivojen 
rakennetta.

Maria Portaankorva

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n j a  M inna Ko l i s t a ja

Ku va t  O u lu jo e n E l o ju h l i s t a  e l o kuu l t a .
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Oulujoen seurakun-
nassa pidetään 
kirkkoherranvaa-
lit syyskuun lo-

pussa. Ennen sitä kolmel-
ta kirkkoherraehdokkaalta 
kuullaan vaalisaarnat Ou-
lujoen kirkossa. 

Sunnuntaina 8. syys-
kuuta vaalinäytteensä an-
toi Juho Kopperoinen.

Messun jälkeen Koppe-
roista oli mahdollista jutut-
taa kirkkokahveilla. 

Ensi sunnuntaina 15.9. 
vaalinäytteensä antaa Satu 
Saarinen.

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.9.2013

Oulun ev.lut. seura-
kuntien internet-
sivulle on koottu 
näytteitä hautajai-

siin sopivasta urku- ja lau-
lumusiikista. Sivulta löy-
tyy linkit neljääntoista ur-
kukappaleeseen ja kymme-
neen yksinlauluun. Inter-
netsivun osoite on www.
oulunseurakunnat.fi/hau-
tajaismusiikkia.

Musiikkinäytteet on 
tehty helpottamaan hauta-
jaisten suunnittelua ja mu-
siikin valintaa. Sivulta löy-
tyy myös hautajaismusiikin 

esite, jossa on tietoa hauta-
jaisvirsistä sekä lisää esi-
merkkejä urkukappaleista 
ja yksinlauluista.

– Musiikilla on tärkeä 
osa hautaan siunaamisessa 
ja muistotilaisuudessa.

– Musiikki voi lohdut-
taa ja antaa toivoa, kuvailee 
Haukiputaan seurakunnan 
kanttori Hannu Niemelä.

uutta ja 
vanhaa musiikkia
Musiikkinäytteissä on mo-
nentyylistä hengellistä mu-
siikkia. Näytteet on suun-

niteltu erityisesti siunaus-
tilaisuuteen, jolloin tuli-
si huomioida toimituksen 
jumalanpalvelusluonne.

Urkumusiikin näytteis-
sä on muun muassa J.S. 
Bachin ja G. F. Händelin 
musiikkia. Uudempaa ur-
kumusiikkia on esimerkik-
si Tuomo Nikkolalta sekä 
Abba-yhtyeestä tunnetuil-
ta Benny Anderssonilta ja 
Björn Ulvaeukselta.

Laulumusiikkinäytteis-
sä on muun muassa Oskar 
Merikannon, Ilmari Han-
nikaisen, Pekka Simojo-

en ja Petri Laaksosen sä-
vellyksiä.

Musiikkinäytteet on tal-
lennettu Haukiputaan kir-
kossa ja Intiön kappelissa.

Näytteissä esiintyvät 
soittajat ja laulajat ovat 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
kanttoreita. Musiikkinäyt-
teiden toteutuksesta vastaa 
kanttori Hannu Niemelän 
johtama työryhmä.

www.oulunseurakunnat.fi/
hautajaismusiikkia

Soiva lohdutus – 
hautajaismusiikkia netissä

St u d io I l p o  O k ko n e n

Äänestäjät pääsivät jututtamaan 
Juho Kopperoista kirkkokahveilla

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus rauhan asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 5797 807
kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalin toisella vaalisijalla oleva Juho Kopperoinen kohtasi 
seurakuntalaisia kirkkokahveilla vaalinäytteen jälkeen.

Pe n t t i  Ko r t e s lu o ma

Xxxxx.

Marxxxx
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KEHITYSVAMMAISET
tainan tahdit ma 16.9. klo 13, Tahkokangas. Musiikkia, 
virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 17.9. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
keskustelukerho ti 17.9. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
kehitysvammaisten kirkkopyhä su 29.9. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Messun toimittavat pastorit Elina Hy-
vönen ja Hanna Fähnrich, kanttorina on Taina Vouti-
lainen. Pyhän Andreaan lapsikuoro esiintyy Eeva Hola-
pan johdolla. Messun jälkeen on kahvitarjoilu. Ilmoit-
tautumiset Anne Kellokummulle 20.9. mennessä, p. 
040 5156 935. 

KuuloVAMMAISET
raamattupiiri ti 17.9. klo 13, Palvelukeskus Runola.
Viittomakielisten kuurojen leiri to–su 3.–6.10., Juu-
man leirikeskus. Leirin hinta kuljetuksen ja täysihoi-
don kanssa on 62 €. Leirin vetäjinä ovat diakoniatyön-
tekijät Saila Luukkonen Tuiran seurakunnasta ja An-
ne-Mari Kyllönen. Sitovat ilmoittautumiset 17.9. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Anne-Maril-
le, p. 040 5912 657 tai vastaanotolla ti ja to klo 9–11.

NäKöVAMMAISET
näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 12.9. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme Raamat-
tua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 alkaen.
näköpiiri ti 17.9. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Lau-
letaan Taina Voutilaisen johdolla. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven 
lähellä.
näkövammaisten retki ti 15.10. klo 9.30–15. Seurakun-
nan ja PPN ry:n yhteinen retkipäivä kauppakeskus Zep-
peliniin Kempeleeseen. Lähtö linja-autoseman tilaus-
ajolaiturista klo 9.30. Paluu samaan paikkaan noin klo 
15. Retken hinta 10 € sisältää kuljetuksen ja ruokailun 
Kreikkalaisessa ravintolassa, jossa on pöytiin tarjoilu. Il-
moittaudu 30.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaisten yhdistykselle, p. (08) 3115 653 tai s-postit-
se yhdistys@ppnry.net. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä.

PäIHDETYö
tavoiteryhmä ma 16.9. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 15th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
15.9. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.

kansainvälisyys

lähetys
Cafe krypta avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16. 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistet-
tuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita 
käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulu-
tukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään 
käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Avoinna lauantaisin syyskaudella 2013 21.9., 26.10., 
23.11. ja 14.1. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja os-
toksille! Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puo-
lelta, p. 044 3161 720.
raamattua ristiin rastiin pe 13.9. klo 12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Raamattu kukkii, Anna-Mari Heikkinen.
Puttaan tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantai-
sin klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahta-
maan, nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin, 
teen tai mehua. Kerran kuukaudessa keittopäivä. Tuot-
to Haukiputaan seurakunnan diakonian ja lähetystyön 
tukemiseen. Lähetystyön käsityömyyntiä.

nuoret aikuiset ja opiskelijat

oPISKElIjAjärjESTöT
OPkOn opiskelijailta la 14.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Raamattu ja Koraani, Liisa Kingma.
kansanlähetyksen 3kohtaamista-ilta ma 16.9. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Oletko Kristuksen 
kirje? Vesa Pöyhtäri.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 18.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Tutustumisilta & ”Her-
ran askelissa”, Samuel Korhonen.

Mustarastas yhtyeen 
20-vuotisjuhlakonsertti 

lauantaina 14.9. klo 19 Karjasillan kirkossa.
Lue juttu s. 7.

S e p p o S i r k ka

Vapaaehtoisten vastuunkantajien 
tehtävään siunaaminen 
messujen yhteydessä

Sunnuntaina 15.9. klo 10
Oulun tuomiokirkossa, Karjasillan kirkossa

ja Kiimingin kirkossa
Sunnuntaina 15.9. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkossa
Sunnuntaina 22.9. klo 10

Haukiputaan kirkossa

Tervetuloa seurakuntien kaikkien työalojen 
vapaaehtoiset siunattavaksi uuteen toimikauteen.

Sarastus kuoron harjoitus to 12.9. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamalla! Li-
sätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten syyskauden ava-
jaiset ti 17.9. klo 18–20, Pyhän Luukkaan kappeli. Kata-
jainen kansa -duon konsertti, seurakuntien oppilaitos-
työ ja nuorten aikuisten työ sekä kristilliset nuorten ai-
kuisten kirkolliset järjestöt esittäytyvät, mukana myös 
nuorten aikuisten musiikkitoiminta ja kuorot, musiik-
kiesityksiä, tarjoilua. Erityisesti uudet opiskelijat terve-
tuloa! 

Xxxxx.

Marxxxx

Parisuhdetyön 
suunnitteluilta
keskiviikkona 2.10. klo 18–20.30 
Maikkulan kappelissa. 

Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan Oulun 
seurakuntien yhteistä parisuhdetyötä vuodelle 2014. 
Illan päätteeksi nautitaan iltapala. Lastenhoito jär-
jestetty ja siihen ilmoittautuminen 1.10. mennessä 
Riina Moilaselle, riina.moilanen@evl.fi.

Parisuhteen 
kasvuryhmä
torstaina 10.10. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joilla täl-
lä hetkellä ei ole parisuhteessaan akuuttia kriisiä. 
Ryhmä on itseohjautuva. Se suunnittelee itse ohjel-
mansa ja aikataulunsa. Ryhmän mukana kulkee pas-
tori Olavi Mäkelä. Ryhmä kokoontuu seitsemän ker-
taa ajalla 10.10.2013–31.3.2014. Kasvuryhmään voit 
ilmoittautua puolisosi kanssa 1.10. mennessä sähkö-
postitse Olavi Mäkelälle, olavi.makela@evl.fi. Mu-
kaan mahtuu kahdeksan pariskuntaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Etusijalla ovat Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenet.

J. S. Bach: h-mollimessu 
(BWV 232)
Erik Westbergs Vokalensemble, 
Vocal Art, Svenska Barockorkestern
La 28.9. klo 18 Oulun tuomiokirkko
  
Erik Westbergs Vokalensemble, 
kuorokonsertti 
Su 29.9. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkko

rippikoulut 2014
Vuonna 2014 rippikouluikäisiä ovat vuonna 1999 syn-
tyneet nuoret. Vuonna 1999 syntyneille Karjasillan, 
Tuiran, Oulujoen, Tuomiokirkon, Oulunsalon ja Kiimin-
gin seurakunnan jäsenille lähetetään rippikoulukirje 
viimeistään viikolla 39.

ilmoittautuminen on avoinna  27.9.– 7.10. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.

Haukiputaan seurakunnan rippikouluhin on ilmoittau-
tuminen jo päättynyt. Haukiputaan rippikoulutyöstä 
vastaava pastori Sami Puolitaival, p. 045 1393 478 ja 
nuorisotyönohjaaja Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Si
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Konsertti
sunnuntaina 
15.9. klo 18 

Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.

Soi Kunniaksi 
luojan, 

Janne Maarala 
(piano), 

sovituksia virsistä
pianolle.

Rauhalan / Tuban piha
Mannenkatu 1, Oulu

Voit samalla auttaa kehitysmaiden naisten oikeuksien ja 
toimeentulon parantamista lahjoittamalla Ammatin. Yh-
den Ammatin arvo on 30 euroa ja sen voi lahjoittaa yk-
sin tai yhdessä. Ilmoittautuminen ja lahjoitus: www.nais-
tenpankki.fi/kavele.

lähde mukaan 
syksyn 

voimaannutta-
vimpaan ulkoilu-

tapahtumaan. 

koko perheelle sopiva 
kävely järjestetään nyt 

ensi kerran Oulussa. 
reitit 3,5 km ja 5,0 km.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Vapaaehtois-
ten vastuunkantajien tehtä-
vään siunaaminen. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Henna-Mari Sivula. Ou-
lun Laulu. Kolehti Suomen 
Merimieskirkon kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten 
parissa maalla ja merellä. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Kirkkokahvit Vanhassa pap-
pilassa messun jälkeen.
Messu su 15.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Matti Pikkarainen ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.
iltamessu – rukouslauluja ja 
hiljaisuutta to 19.9. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Litur-
gi Päivi Jussila, avustaa Saija 
Kronqvist, esilauluryhmä ja 
Tommi Hekkala, Terhi-Liisa 
Sutinen (kitara), Saara Mat-
tila ja Sirpa Ilvesluoto (huilu).

Hartauselämä
lähetyspiiri to 12.9. klo 14, 
Vanha pappila. 
keskiviikkoseurat ke 18.9. 
klo 18, Vanha pappila. Ilmo 
Pulkamo Rovaniemeltä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
18.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tilaisuuden järjestää 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
lähetyspiiri to 19.9. klo 14, 
Vanha pappila. Jaakko Lou-
nela.
torstain raamattupiiri to 
12.9. klo 13, Vanha pappi-

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Kaisa Säkkinen. Muisti-
sairaiden ja heidän omais-
tensa kirkkopyhä. Messu jär-
jestetään yhteistyössä Muis-
tiyhdistys Ry:n kanssa. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
ohjelmallinen tilaisuus srk-
keskuksessa.

Hartauselämä
rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvassa.

Diakonia
Seurakuntakerho ma 16.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla. Mukana Kaisa Säk-
kinen, ke 18.9. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 19.9. klo 
13 srk-keskuksen monitoi-
misalissa. Kuljetuspyynnöt 
diakoniatoimistoon ma klo 
9–11, p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 18.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mukana Arto Nevala. 

lähetys
lähetyksen rukous- ja raa-
mattupiiri ti 17.9. klo 13 Put-
taan Tuvassa.

lapset ja lapsiperheet
iltaperhekerho ke 18.9. klo 
18 Martinniemen srk-kodil-
la. Iltaperhekerho on lasten 
ja aikuisten yhteinen kerho, 
jossa hiljennytään, leikitään, 
askarrellaan ja kahvitellaan. 
Kerho kokoontuu parillisen 
viikon keskiviikkona.

Perhekerhot: Kellon srk-ko-
ti torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-koti perjantai-
sin klo 10–11.30 ja Jokelan 
vanha koulu perjantaisin klo 
10–11.30. Vakkurilan perhe-
tupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Varhaisnuoret
Seurakunnan kerhot 
1.–6.-luokkalaisille alkavat 
viikolla 38. Kerhopaikat, ajat 
ja ilmoittautuminen: www.
alakkonäämua.fi. Lisätietoja: 
Elisa Manninen, p. 050 5133 
225 tai Pekka Rintamäki, p. 
040 5436 960, etunimi.suku-
nimi@evl.fi.

Nuoret
nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. 
raJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. 
nuorten leiri 4.–6.10. Isonie-
men leirikeskuksessa. Lisätie-
toja Tarjalta, p. 040 8245 861, 
tarja.kainulainen@evl.fi. 
Maata näkyvissä -festa-

rit 15.–17.11. Turussa. Lähde 
mukaan Euroopan suurim-
mille gospelfestareille Tur-
kuun. Lisätietoja Katrilta, p. 
045 6576 122.

Musiikki
Haukiputaan kirkon kamari-
kuoron harjoitukset torstai-
sin klo 18.30–20.30. Syyskau-
si alkaa to 12.9. srk-keskuk-
sessa. Kuoroon otetaan uu-
sia laulajia koelaulun kautta.
Kuorolaisilla on mahdolli-
suus henkilökohtaiseen ää-
nenmuodostuksen opiske-
luun laulupedagogi Maija 
Laurin johdolla. Harjoitus-
ten ajaksi järjestetään tar-
vittaessa lastenhoito. Tie-
dustelut: kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi. www.
haukiputaankirkonkamari-
kuoro.fi.
lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Kuoro on tarkoi-
tettu 7–13-vuotiaille. Lisätie-
toja: Kaisa Säkkinen, p. 040 
5818 974.
nuorten lauluryhmän har-
joitukset keskiviikkoisin klo 

la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
raamattupiiri to 12.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. 
aamupiiri la 14.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Opettajien raamattupiiri ma 
16.9. klo 16, Vanha pappila. 
raamattupiiri ti 17.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
raamattupiiri ke 18.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
torstain raamattupiiri to 
19.9. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 17.9. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
työttömien ruokailu ke 18.9. 
klo 11–12, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 18.9. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

lapset ja lapsiperheet
intiön perhekerho to 12.9. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
17.9. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
laulupuu taaperoikäisten, 
1–3-v. musiikkikerho to 26.9. 
klo 15, Heinätorin seurakun-
tatalo. Laulupuussa laule-
taan, lorutellaan, kuunnel-
laan musiikkia ja satujakin. 

Lisäksi liikutaan ja rauhoitu-
taan yhdessä musiikin muka-
na. Ilmoittautuminen 20.9. 
mennessä, osoitteeseen tea.
lakkala@evl.fi tai tekstaten 
p. 050 5207 757. Laulupuu ko-
koontuu joka toinen torstai 
puolen tunnin ajan. Kerhoon 
mahtuu 12 ensimmäistä lasta 
aikuisen kanssa.

Nuoret
Pienoismallikerho su 15.9. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
avoimet ovet ke 18.9. klo 
18–21, Elohuone. Suoritusva-
paa-alue eli kuppi teetä/ kah-
via, ihmisiä, pelejä, mahdol-
lisuus jutella tai olla vain hil-
jaa. Iltojen sisältöjä rakenne-
taan nuorten toiveiden mu-
kaan mahdollisuuksien mu-
kaan. Lisätietoja Mono, p. 
040 5747 124 ja Käkkärä, p. 
040 5747 183.
kameraproggis ke 18.9. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Valokuvaus on hieno 
harrastus, jota oppii parhaiten 
yhdessä toisten kanssa. Opet-
telemme kameran ja kuvaa-
misen perustaitoja sekä mah-
dollisuuksia. Tule mukaan ku-
vittamaan (mm.) joulua näky-
välle paikalle Oulua. Lisätieto-
ja: Käkkärä, p. 040 5747 183 ja 
Mono, p. 040 5747 124.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Matalan kynnyksen raa-
mis to 12.9. klo 18, Jössen-
sali. Tervetuloa lukemaan ja 

17 srk-keskuksessa. Kuoro on 
tarkoitettu 13–18-vuotiaille. 
Lisätietoja: Else Sassi, p. 040 
5886 196.

Muut menot
lukupiiri ma 16.9. klo 18 Put-
taan Tuvassa, käsiteltävänä 
Ayad Akhtarin Appelsiinin-
kuorten katu. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 17.9. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa.
ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 18.9. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Luku 16.
”naiseuden unelmia ja 
haasteita” -ryhmä naisil-
le aloittaa Haukiputaalla ti 
24.9. klo 17.30 Wirkkulas-
sa, Kirkkotie 10 D. Lisätieto-
ja Teija Pirnes-Hyvöseltä, p. 
040 5420 651, teija.pirnes-hy-
vonen@instory.fi. Sitovat ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo pe 13.9. mennessä tai Lai-
la Juntille, p. 040 8668  319.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 29.9. klo 15 Karjasil-

lan kirkossa. Messussa mu-
kana Elina Hyvönen, Hanna 
Fähnrich ja Taina Voutilai-
nen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit. Ilm. kyytitarpeineen 
ja ruokavalioineen Helille, p. 
040 5898 362 viimeistään pe 
13.9.
Puttaan tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–14 Puttaan Tuvalla. Tule 
istahtamaan, nauttimaan jo-
kimaisemasta, tekemään kä-
sitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Kahviosta voi ostaa päivä-
kahvin, teen tai mehua. Lä-
hetystyön käsityömyyntiä. 

kellonkartano: Mitä mies? – 
miesten lauantai 14.9., Kar-
tanon kirkko su 15.9. klo 13.
ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 15.9. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 18.9. klo 
18.30 Maarit ja Jukka Nissi-
lällä, Haapapiha 5, Kello: om-
peluseurat pe 20.9. klo 18.30 
ry:llä Jokikylä: nuortenilta la 
14.9. klo 19 ry:llä, seurat su 
15.9. klo 17 ry:llä.

ihmettelemään Raamattua 
rennossa ilmapiirissä! Ko-
koonnumme klo 18 osoit-
teessa Asemakatu 6, tarjol-
la iltapalaa. Lisätietoja Mari 
Flink, p. 050 5649 070.
nuorten aikuisten neuleta-
paaminen ti 17.9. klo 18–20, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Tervetuloa neulomaan, virk-
kaamaan, kirjomaan tai teke-
mään jotain muita käsitöitä 
yhdessä muiden samanhen-
kisten kanssa. Lisätietoja voi 
kysellä Tiina Siloaholta, tiina.
siloaho@gmail.com.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 12.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään yhdessä, keskustel-
laan eri teemoista ja ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi-
tarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 12.9. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. Kerhossa hiljennytään 
yhdessä, keskustellaan eri 
teemoista ja ajankohtaisista 
asioista. Kahvitarjoilu.

tarinatupa ke 18.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.9. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 14 luku.
kaatuneitten omaiset ma 
16.9. klo 12, Vanha Pappila.
aamusilmukka ke 18.9. klo 
10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä. An-
na-Mari Heikkinen.
Minun afrikkani su 22.9 
klo 15, Vanha pappila. Yli 
30 vuotta Afrikassa lääkäri-
nä toiminut Leena Pasanen 
kertoo kokemuksistaan Ko-
ettua ja elettyä -esitykses-
sään. Lisäksi musiikkiesityk-
siä, laulu Aila Knihtilä ja pia-
no Piia Knihtilä. Kahvitarjoi-
lua ja arvontaa. Tuotto Ilem-
bulan sairaalan lastenosas-
ton ja orpolan hyväksi. Jär-
jestää Ilembulan ystävät ry. 
Pääsymaksu 10 €, opiskeli-
jat 8 €.

Kameraproggis 
keskiviikkona 4.9. klo 18–20 
Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71. 

Opetellaan valokuvausta yhdessä. Kameran ja 
kuvaamisen perustaidot haltuun ja mahdollisuus ku-
vittaa muun muassa joulua näkyvälle paikalle Oulua.
Lisätietoja:
Käkkärä, p. 040 5747 183 ja Mono, p. 040 5747 124.

ulkoiluystävien ja muiden
vapaaehtoisten ilta

keskiviikkona 25.9. klo 17.30 Wirkkulassa.

Liikkumisen merkityksestä ikäihmiselle ja siinä
avustamisesta kanssamme keskustelemassa

fysioterapeutti Anne Haapala.
Ilm. 20.9. mennessä Johannalle, p. 045 1393 993.

Varhaisnuoret
tiistaitupa ti 17.9. klo 14–16, Heinätorin seurakuntata-
lo. Tupa tarjoaa yhdessä olemista, yhdessä tekemistä ja 
pientä välipalaa alakouluikäiselle lapsille. Tupa nuoriso-
työn tiloissa, 2. krs. Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
ilmaisutaidonkerho 1.–6.-lk tytöille ja pojille ke 18.9. 
klo 17–18, Intiön seurakuntakoti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taitoja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa yhdessä ja hiljennytään. Ker-
ho on osallistujille ilmainen eikä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista. 

Nuoret aikuiset! 
Olemme kehittämässä syksyllä yli 18-vuotiaille hau-
kiputaalaisille nuorille aikuisille viikkotoimintaa. kai-
paatko esimerkiksi raamattupiiriä, ulkoiluseuraa tai 
vaikkapa vaan viikoittaista kahviseuraa samanhen-
kisistä ihmisistä? Lähetä ehdotuksesi ja toiveesi säh-
köpostilla osoitteeseen elisa.manninen@evl.fi. 
Mielipiteesi on meille tärkeä! Mietimme saamiemme 
ehdotusten pohjalta, minkälaista toimintaa nuoril-
le aikuisille tarjoamme syksyllä. Kerro siis mielipitee-
si sähköpostilla ja seuraa ilmoittelua kirkollisissa sekä 
www.alakkonäämua.fi.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Vapaaehtois-
ten vastuunkantajien tehtä-
vään siunaaminen. Toimit-
taa Juhani Lavanko, avusta-
vat Kimmo Kieksi ja Nina Nie-
melä, kanttorina Juha Soran-
ta ja Karjasillan kirkkokuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 15.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina Ee-
va Holappa. Kirkkokahvit.
Messu su 15.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Eeva Holappa. Kirkko-
kahvit.
Messu su 15.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Mukulamessu su 15.9. klo 
12, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

Hartauselämä
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Herännäisseurat su 15.9. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
18.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 19.9. klo 18–
20, Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 19.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Karjasil-
lan kirkko. Ajan voi varata 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta. 
Ajanvarausnumero on 044 
3161 579.
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 16.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Leivontatalkoot. Ter-
vetuloa mukaan kaikki dia-
koniasta kiinnostuneet! Li-
sätietoja: Marjukka Hamari, 
p. 040 5752 710.
Diakoniapiiri ma 16.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 17.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
aamupuuro to 19.9. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

lähetys
lähetysilta ti 17.9. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vie-
raana Oulun hiippakunnan 
lähetyssihteeri Matti Laurila. 
Aiheena ajankohtaista Suo-
men Lähetysseurasta. 

lapset ja lapsiperheet
karjasillan seurakunnan 
4-vuotissynttärit su 13.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
taidepyhäkoulu 1–3-luok-
kalaisille to 12.9. klo 13.30–
15, Lintulammen koulu.  Li-
sätietoja ja ilmoittautumi-
nen: lastenohjaaja Riitta Yli-
luoma, p. 044 3161 427, riit-
ta.yliluoma@evl.fi.
Pyhäkoulu messun yhtey-
dessä su 15.9. klo 10–11.30, 
Kastellin kirkko. Hiljennym-
me, laulamme ja touhuam-
me yhdessä. Pyhäkoulu al-
kaa messun alkaessa ja lap-
set tulevat yhteiseen ehtool-
lispöytään kirkkosaliin 
omien aikuistensa 
luokse. Pyhäkou-
luun ovat ter-
vetulleita kaik-
ki lapset 4 vuo-
desta ylöspäin. 
Nuoremmille tu-
lijoille toivomme 
saattajaa mukaan. 
Perhemessusunnuntai-
na ei ole pyhäkoulua. Lisä-
tietoja: Mari Jääskeläinen, p. 
040 5747 109, mari.jaaskelai-
nen@evl.fi.
luontopyhis lämsänjärvel-
lä su 15.9. klo 15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus. 
taidepyhäkoulu 1.–3.-luok-
kalaisille ma 16.9. klo 13.30, 
Kaukovainion kappeli.  Li-
sätietoja ja ilmoittautumi-
nen: Mari Jääskeläinen, p. 
040 5747 109, mari.jaaskelai-
nen@evl.fi.
taidepyhäkoulu 1.–3.-luok-
kalaisille ma 16.9. klo 14.30, 
Metsokankaan koulu.  Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen: 
Juha-Matti Seppä, p. 044 
3161 426, juha-matti.sep-
pa@evl.fi.
Puistopyhäkoulu Metso-
kankaalla ti 17.9. klo 9.30, 
Kotimetsän leikkipuisto. Ks. 
ilmoitus.
taidepyhäkoulu 1.–3.-luok-
kalaisille ti 17.9. klo 13.30, 
Kastellin kirkko. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: Mari Jääs-
keläinen, p. 040 5747 109, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.
taidepyhäkoulu 1.–3.-luok-
kalaisille ti 17.9. klo 14.30, 
Maikkulan kappeli. Lisätie-
toja ja ilmoittautuminen: las-
tenohjaaja Riitta Yliluoma, 

työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset keräävät ra-
haa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa matkaansa varten. Nuoret 
tarjoavat apua haravointiin ja lastenhoitoon sekä siivoukseen 
asiakkaan omilla tarvikkeilla. Hinta on 20 euroa / 2 nuorta 
/ tunti. Yhteydenotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuo-
mas, p. 044 5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysel-
lä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 
8315 932.
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Sururyhmä 
alkaa keskiviikkona 25.9. klo 17.30 Karjasillan kirkossa. 
Kokoonnumme Karjasillan kirkolla keskiviikkoisin klo 
17.30–19. Sururyhmä on keskusteluryhmä, jossa voit ja-
kaa kokemuksiasi, tunteitasi ja ajatuksiasi samanlaises-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmä palvelee 
parhaiten, jos läheisen menetyksestä on ehtinyt kulua 
muutama kuukausi. Ohjaajina diakonissa Anu Kontio ja 
pastori Esa Nevala. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.9. 
mennessä: Anu Kontio, p. 040 5747 162.

p. 044 3161 427, riitta.yli-
luoma@evl.fi.
taidepyhäkoulu 1.–3.-luok-
kalaisille to 19.9. klo 13.30, 
Lintulammen koulu.  Lisätie-
toja ja ilmoittautuminen: las-
tenohjaaja Riitta Yliluoma, 
p. 044 3161 427, riitta.yli-
luoma@evl.fi.
Perhetupa ma 16.9. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko. Lisätieto-
ja: lastenohjaaja Kati Parviai-
nen, p. 044 3161 572.
Perhekerho ti 17.9. klo 9.30–
11.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
HelmiMuskarit ma 16.9. klo 
9.15, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Muskariohjaajana toi-
mii musiikkipedagogi Ee-

va Pesonen. Ryhmät 
ovat seuraavat: 

klo 9.15–9.45 
MuksuHelmet 
(2010–2011 syn-
tyneet), klo 10–
10.30 Taape-

roHelmet (2012 
syntyneet) ja klo 

10.45–11.15 Vauva-
Helmet (2013 syntyneet). 

Muskari kokoontuu syyskau-
den aikana 12 kertaa. Mus-
karimaksu on ensimmäisel-
tä lapselta 50 €/ kausi, seu-
raavista lapsista 50 % sisara-
lennus. Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja: lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi, marjaana.
lassi@evl.fi, p. 040 5747 108.
HelmiMuskarit to 19.9. klo 
9.15, Kastellin kirkko. Mus-
kariohjaajana toimii mu-
siikkipedagogi Eeva Peso-
nen. Ryhmät ovat seuraa-
vat: klo 9.15–9.45 MuksuHel-
met (2010–2011 syntyneet), 
klo 10–10.30 TaaperoHel-
met (2012 syntyneet) ja klo 
10.45–11.15 VauvaHelmet 
(2013 syntyneet). Muskari ko-
koontuu syyskauden aikana 
12 kertaa. Muskarimaksu on 
ensimmäiseltä lapselta 50 €/ 
kausi, seuraavista lapsista 50 
% sisaralennus. Ilmoittautu-
minen ja lisätietoja: Marjaa-
na Lassi, marjaana.lassi@evl.
fi, p. 040 5747 108.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 12.9. 
klo 13, Kastellin kirkko, ma 
16.9. klo 12, Maikkulan kap-
peli, to 19.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko ja to 19.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.   

luontopyhis lämsänjärvellä 
su 8.9. klo 15 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Tervetuloa yhdessä perheenä mukaan tutkimaan luon-
non ihmeitä. Säiden mukaan olemme sisällä tai ulkona 
välillä kauempanakin retkeillen. Isommat lapset voi-
vat tulla itsekseenkin. Omat eväät mukaan. Mahdol-
lisuus makkaranpaistoon. Hiljennymme, laulamme ja 
touhuamme yhdessä. 

Puistopyhäkoulu Metsokankaalla
ti 17.9. klo 9.30 Kotimetsän leikkipuistossa.
Kutsumme pyhäkouluun hoitajia, vanhempia, isovan-
hempia ym. lapsineen mukavaan ympäristöön. Hiljen-
nymme, laulamme, leikimme ja touhuamme yhdessä. 
Kokoonnumme Metsokankaalla keskusleikkipuistossa 
koulun lähellä kerran kuussa tiistaisin klo 9.30–10.30. 
Syksyn päivät ovat  17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12. 

Lisätietoja: Karjasillan seurakunta, lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109, mari.jaas-
kelainen@evl.fi.

kuorojen harjoitukset
Cantio laudis 
maanantaisin klo 17.15, Oamk, Kotkantie 1. 
Tied. kanttori Juha Soranta, p. 050 4067 286 tai 
kuoron johtaja Olli Heikkilä, p. 041 5479 929.
Oulun seudun virsikuoro 
maanantaisin klo 18.30, Kaukovainion kappeli. 
Myös uudet laulajat tervetulleita. 
Tied. Mervi Kyrki, p. 040 7254 755.
Mieskuoro Weljet 
tiistaisin klo 18.30, Kastellin kirkko. 
Tied. kuoronjohtaja Jussi Linnanmäki, p. 040 9109 764.
karjasillan kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 18, Karjasillan kirkko. 
Tied. kuoronjohtaja Juha Soranta, p. 050 4067 286.
kastellin kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 18.30, Kastellin kirkko. 
Tied. kanttori Ilkka Järviö, p. 040 5747 160.
Pyhän andreaan lapsikuoro 
torstaisin klo 16, Pyhän Andreaan kirkko. Metsokan-
kaan ja Pyhän Andreaan lapsikuorot yhdistyvät. Tänä 
syksynä Kaakkurin alueella aloittaa Pyhän Andreaan 
lapsikuoro. Laulamaan voivat tulla 7–12-vuotiaat tytöt 
ja pojat.  Tied. kanttori Eeva Holappa, p. 050  5251 882.
Mieskuoro tervasCanto 
joka toinen torstai klo 16.30, Kaukovainion kappeli. 
Tied. kanttori Ilkka Järviö, p. 040 5747 160.
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro 
torstaisin klo 17.30, Karjasillan kirkko.

4-vuotissynttärit
sunnuntaina 13.10. klo 15 
Karjasillan kirkossa.

Kutsumme kaikki Karjasillan 
seurakunnan heinä–joulukuus-
sa 2013 neljä vuotta täyttävät 
pikkuherrat ja -neidit yhteiseen 
synttärijuhlaan. Tarjolla on syn-
tymäpäiväkakkua. Päivänsanka-
rit saavat lahjan. 
Ilmoittaudu 30.9. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätiedot: Marjaana Lassi, p. 040 5747 108. Huom. Il-
moitathan jokaisen juhlaan osallistuvan perheenjäsenen 
erikseen omalla ilmoittautumiskaavakkeellaan!

Mukulamessu 
ja perhetapahtuma

sunnuntaina 15.9. klo 12 Maikkulan kappelissa.

Nyt kaikki Maikkulaan Mukulamessuun ja perhetapah-
tumaan! Messuun osallistuvat lapset pääsevät mukaan 
esittämään evankeliumia keppinukein. Mukana ovat 
Erja ja Esa papit, sekä Anu, Sirpa, Riitta, Petra, Kaisa, 
Juha ja Riitta-kanttori sekä soitinryhmä Madetojan mu-
siikkilukiosta. Messun jälkeen diakoniaväen valmista-
ma ruokailu. Tarjolla on kanakeittoa, leipä, levite, juo-
mat, kahvi ja kahvileipä hintaan 1 euro / ruokailija iäs-
tä riippumatta.
Perhetapahtumassa mukulapainantaa, leikkivarjoleik-
kejä, valokuvasuunnistus ja diakoniaryhmän arpajaiset. 
Olette lämpimästi tervetulleita!

kastemessu 
22.9. klo 12, 

Pyhän Andreaan 
kirkossa. Ilmoittau-
du kirkkoherranvi-

rastoon.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407
Hautausmaat
Ylivuotto,
Puolangantie 
(n. 30 km)
Kiviharju,
Niemikyläntie 
(kirkolta n. 7 km)

Yli-ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.9.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, saar-
naa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Jaana Kontio, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Messun yh-
teydessä vapaaehtoisten teh-
tävään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa.
Muistimessu su 15.9. klo 
13 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Oulun 
seudun muistiyhdistys on 
mukana messussa ja tarjoaa 
messun jälkeen kirkkokahvit.

Hartauselämä
raamattupiiri to 12.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus  
taloudellisissa asioissa vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-

helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero on 040 
7008 151. Huom. 16.9. ei päi-
vystystä.
naisten kasvuryhmä to 12.9. 
klo 14 Suvelan saunaraken-
nuksessa ja 19.9. klo 14 
Terveystie 1, B ovi, 
toinen kerros, 
ryhmätila. 
Juttunurkka 
ma 16.9. klo 
10–13 Jäälin 
kappelilla. Kai-
kenikäisten koh-
taamispaikka kah-
vittelun ja juttelun 
merkeissä.
työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 16.9. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 16.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Porinapiiri ma 16.9 klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 

Syysleiri eläkeläisille ke–
to 25.–26.9. Suvelan leirikes-
kuksessa. Leiriläiset otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 
ja etusijalla ovat kiiminkiläi-
set ja oulunsalolaiset eläke-

läiset. Leirin hinta 35 
€. Ilmoittautumi-

set, ruokavaliot 
ja kyydin tarve 
to 12.9. men-
nessä Kiimin-
gin kirkkoher-
ranvirastoon, 

p. 040 5844 406. 
Lisätietoja Erja Ha-

holta, p. 0400 775 164 
tai Seija Lommalta, p. 040 
5793 247. 
Oulun seurakuntien yhtei-
nen kehitysvammaisten 
kirkkopyhä su 29.9 klo 15 
Karjasillan kirkossa. Ilmoit-
tautumiset kirkkopyhään Er-
jalle 13.9 mennessä, p. 0400 
775 164.

Onko tietokone kaveri 
vai vihollinen? -yleisöluento 
keskiviikkona 25.9. klo 12–14 Suvelan leirikeskuksessa.

Omahoitokouluttaja Matti Svala kertoo Omahoito-
ohjelmasta, joka on Oulun kaupungin tarjoama 
henkilökohtainen hyvinvointipalvelu internetissä. 
Ohjelma tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman 
asiointimahdollisuuden terveyspalveluihin. 
Luennon jälkeen on mahdollisuus ruokailuun 
(5 €), johon ilmoittautuminen 12.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 040 5844 406. 
Tervetuloa! 

Muistimessu
sunnuntaina
15.9. klo 13

Jäälin kappelissa.

Messussa käytetään 
vuoden 1938 Raama-
tun käännöstä ja van-

hoja messusäveliä.
Mukana Oulun seu-
dun muistiyhdistys, 

joka tarjoaa 
kirkkokahvit.

lähetys
lähetyspiiri ti 17.9. klo 13-
14.30 Montin salissa. Vierai-
lija lähetystyöntekijäperhe 
Aitat.
lähetystyön kangaspuut 
odottavat kutojaa. Kudo it-
selle tai toisille tai myyjäi-
siä varten. Soita Kirsille 044-
5760019
kaikki vapaaehtoiset siuna-
taan su 15.9. messun yhtey-
dessä, tule sinäkin! 
kansakoululaulujen ilta su 
15.9 klo 18 srk-keskuksessa, 
kahvitarjoilu lähetystyön hy-
väksi!

Kuorot
kirkkokuoro to 12.9. 
klo18.30 seurakuntakeskuk-
sen sali. 
ruskakööri pe 13.9. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

lapset ja perheet
Pyhäkoulu su 15.9. klo12 
kirkkopirtillä.
lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30,   p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11. 
Jäälin kappelilla ei ole perhe-
kerhoa 19.9.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilla ei ole perhekah-
vilaa perjantaina 20.9. klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10-12 Jäälin kappeli.

Nuoret
isoskoulutuksen aloitus uu-
sille ja vanhoille isosille (iso 
1. ja iso 3) pe 13.9. klo 18.30 
alkaen Jäälin kappelin tilois-
sa.
Yökahvila/ varttikirkko pe 
13.9. klo 18.30–22 Jäälin kap-
pelin tiloissa.

Muut menot
rauhanyhdistys: su 15.9. klo 
17 seurat ry:llä, Hannu Kal-
lunki ja Mikko Kälkäjä.
Siionin virsiseurat: su 15.9. 
klo 15 Maria Kinnusella, 
Kiertotie 18. Tervetuloa!
kansakoululaulujen ilta su 
15.9. klo 18 srk-keskuksessa, 
kahvitarjoilu lähetystyön hy-
väksi!

Yökahvila
varttikirkko
perjantaina

13.9. klo 18.30–22
Jäälin kappelilla.

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Kirkkoherran-
vaalin vaalinäyte. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, Anu Fedotoff, 
Sanna Mettovaara, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Radio 
Dei. Kirkkokahvit Myllyojan 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
15.9. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.9. klo 12, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 16.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoninen aamupuuro ti 
17.9. klo 9, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 15.9. klo 12–
13, Myllyojan seurakuntata-
lo. Kaikki ovat tervetulleita. 
Ilmoittautua ei tarvitse. Li-
sätietoa Saara Hietavalta, p. 
040 5755 353.
Perhekahvila pe 13.9. klo 
9.30–11, Saarelan seurakun-

takoti. Avoinna perjantaisin 
klo 9.30–11. Kahvila on avoin 
kohtaamispaikka alueen lap-
siperheille. Kaikki ovat läm-
pimästi tervetulleita. Lisätie-
toja lastenohjaajilta, p. 050 
5336 849.
Perhekerho pe 13.9. klo 9.30–
11, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho pe 13.9. klo 9.30–
11, Huonesuon seurakunta-
koti.
Perhekerho pe 13.9. klo 9.30–
11, Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho to 19.9. klo 9.30–
11, Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti.
Perhekerho pe 13.9. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo.
Perhekerho ti 17.9. klo 11–
12.30, Yli-Iin kerhotila.

lähetys
Piispankamari pe 13.9. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.

Seniorit
Seurakuntakerho to 19.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 16.9. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 16.9. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 19.9. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Porinakerho ma 16.9. klo 10–
11.30, Vanhusten talon ker-
hohuone (Ylikiiminki). 
torstaikerho to 12.9. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkileikkikoulu ma 16.9. 
klo 15–16.30, Hintan seura-
kuntatalo. Oulujoen seura-
kunnassa alkaa musiikkileik-
kikoulu, joka toimii maanan-
taisin. Siinä on kaksi muska-
riryhmää, yksi vauvoille klo 
15–15.40 ja toinen leikki-ikäi-
sille klo 15.45–16.30. Opetta-
jana toimii Helena Englund-
Siikaluoma. Ilmoittautumiset 
p. 050 539 4145.

Kuorot ja kerhot
kirkkokuoro to 12.9. klo 
18.30. Oulujoen kirkkokuo-
ro on aloittanut syyskauden. 
Kuoro harjoittelee keskiviik-
koisin. Ylikiimingin ja Yli-Iin 
kirkkokuorot aloittavat syys-
kautensa to 12.9. klo 18.30. 

Pikkukoulu
on lapsen kasvun paikka, jossa toimitaan kumppanuu-
dessa hänen perheensä kanssa, vanhemmuutta kunni-
oittaen ja tukien. Keskeinen elementti on hiljentymi-
nen ja Pyhän kokeminen, sekä lapsille sopivat raama-
tunkertomukset. Pikkukoulussa on myös musisointia, 
leikkejä, liikkumista, tutkimista, ulkoilua sekä käden-
taitojen harjoittelua.
Hintan seurakuntatalo ma 16.9. klo 9–12.
Ohjaajina Merja Ojala ja Päivi Ikäheimo. Lisätietoa las-
tenohjaajilta, p. 040 5855 468.
Heikkilänkankaan seurakuntakoti ma 16.9. klo 9–12.
Ohjaajina Sanna-Kaisa Kaski, Joni Ervasti ja Heidi Peso-
nen. Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 5336 852.
Saarelan seurakuntakoti ma 16.9. klo 9–12.
Ohjaajina Maikki Husso, Kirsi Isola ja Raisa Karjalainen. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 5336 849.
Yli-iin kerhotila ma 16.9. klo 13–16. Kokoontuu maa-
nantaisin 13–16, keskiviikkoisin 13–16 ja torstaisin 9–12. 
Lastenohjaajina Elisa Klasila ja Tiina Kemola. Lisätieto-
ja: p. 044 3161 456.
Ylikiimingin seurakuntatalo
Aamupäiväryhmä ma 16.9. klo 9–12. Kokoonnumme 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9–12. Ohjaaji-
na Mervi Holmi ja Riikka Bäckman. Lisätietoja lasteno-
hjaajilta, p. 044 3161 721.

Iltapäiväryhmä ma 16.9. klo 13–16, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Ryhmä kokoontuu maanantaisin, tiistai-
sin ja torstaisin klo 13–16. Lisätietoja lastenohjaajilta, 
p. 044 3161 721.

konsertti
sunnuntaina 15.9.

klo 18 Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa.

Soi Kunniaksi luojan, 
Janne Maarala (piano), 

sovituksia virsistä
pianolle.

Kuorot harjoittelevat torstai-
sin seurakuntataloissa. Oulu-
joen ja Ylikiimingin kuoroihin 
otetaan uusia laulajia koelau-
lun kautta. Lisätietoja: Sanna 
Leppäniemi, p. 040 7400 511 
ja Leo Rahko, p. 040 7300 408. 
lapsikuorot ovat aloitta-
neet syyskauden. Harjoituk-
set torstaisin Hintan seu-
rakuntakodissa. Lisätietoja 
antaa kuoron johtaja Anna 

Haanpää-Vesenterä, p. 044 
3161 651. Kuoroihin otetaan 
uusia laulajia.

Muut menot
Fransupiiri ti 17.9. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 18.9. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.

Vapaa-
ehtoisten

siunaaminen
sunnuntaina
15.9. klo 10

kirkossa.

Messussa siunaamme
kaikki seurakunnan

vapaaehtoiset alkavalle 
toimikaudelle.

Sen jälkeen
kirkkokahvit
seurakunta-
keskuksessa.
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Elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Rebekka Elsa 
Augusta Sippola.
Haukipudas: Viivi Emilia 
Kumpulainen, Johannes Os-
sian Vengasaho, Sampo Eliel 
Huhtala.
karjasilta: Aatu Eino Eemeli 
Aikkila, Isla Meea Evelyn Au-
tio, Vilho Johannes Karhu-
maa, Jan Oskari Kettunen, 
Aatu Väinö Valtteri Mattila, 
Minea Ada Melissa Meriläi-
nen, Aapo Emil Mukka, Eelis 
Juhani Mukka, Arttu Ilmari 
Rautava, Neea Marjatta Ris-
tikari, Teo Kalle Viljami Tuori-
la, Matias Onni Benjamin Val-
kama.
kiiminki: Helli Maaret Tuo-
mikoski, Benjamin Mikael Is-
berg.
Oulujoki: Eelis Valdemar 
Junttila, Ilona Nea Sofia Kan-
gaskorte, Jemina Iina Justii-
na Koivisto, Amalia Josefiina 
Moilanen, Iida Johanna Nis-
kala, Melisa Judith Nissilä, 
Regina Maria Sohvi Nätynki, 
Katariina Iida Maria Parkki-
senniemi, Nestori Johannes 
Wathén.
Oulunsalo: Daniel Miska Ju-
hani Koivosto, Ruben Elia 
Lyytikäinen, Topi Eemeli Ju-
hani Pramila.
tuira: Niilo Topias Heikkilä, 
Sunna Miina-Maria Hetta, 
Aaro Matti Olavi Myllymäki, 
Alisa Juulia Elisabet Paaso, 
Hugo Johannes Pentikäinen, 
Ida Ellen Alexandra Puusti.

Vihityt
tuomiokirkko: Pekka Saka-
ri Koivunen ja Hanna Kata-
riina Poikela, Ville Matti Ola-
vi Mänty ja Johanna Elisa-
bet Ylianunti, Mikko Ante-
ro Sortti ja Marjut Kristiina 
Luukkonen.
Haukipudas: Janne Antti 
Matias Salmela ja Mirja-Lee-
na Linnala.
karjasilta: Henri Juhana Ala-
kärppä ja Karita Mira Tuulia 
Pajala, Ilkka Tapani Suuta-
ri ja Marja Hannele Melaka-
ri, Ville-Veikko Armas Käh-

könen ja Kati Susanna Ho-
lopainen, Olli Markus Vikki 
ja Hetastiina Hillevi Haapa-
koski, Jussi Kasperi Palosaari 
ja Julia Jenna Maria Hanhe-
la, Juha Pekka Karjalainen ja 
Tanja Irene Marjukka Karja-
lainen, Lassi Valtteri Kiviah-
de ja Maisa Tuuli Margaree-
ta Vänttilä.
Oulujoki: Atte Matias Har-
ju ja Kristiina Elisabet Parta-
nen, Joni Petteri Kangaskor-
te ja Laura Kaisa Arbelius.
tuira: Ville Markus Impiö 
ja Laura Marja Kantomaa, 

Jaako Viljami Peltokorpi ja 
Fanni Kaisa Marjala, Kari 
Tapani Lepistö ja Iina Outi 
Heikkinen, Janne Martti Tuo-
milehto ja Anu Hannele Tuo-
himaa, Markku Tapani Piip-
po ja Mira Anneli Niiranen, 
Tuomas Kristian Suikkanen 
ja Miia Karoliina Käkelä, Jus-
si Tuomas Pennala ja Riikka 
Helmi Eliisa Mykkänen, Sami 
Oskari Pietilä ja Sanna-Mari 
Manelius, Henri Kalervo Kla-
sila ja Ella Liisa Kiviniemi.

Kuolleet
tuomiokirkko: Liisa Johanna 
Niemi 73, Aino Maria Puuru-
nen 94.  
Haukipudas: Oili Liisa Hele-
na Meriläinen 76.
karjasilta: Eine Annikki Jo-
hansson 83, Jaakko Viljami 
Markkinen 12, Pasi Jaakko 
Sakari Turunen 45, Esa Antti  
Eemeli Väänänen 46.  
kiiminki: Arja Tuulikki Häi-
kiö-Kokko 54.
Oulujoki: Jaakko Olavi He-
lander 76, Enni Eliina Kilpo-
nen 76, Aune Amanda Pyyk-
könen 77, Alli Tuulikki Suorsa 
50, Ritva Anneli Viinikka 72. 
Oulunsalo: Jaakko Olavi 
Laukka  91.
tuira: Taisto Aaro Antero 
Horneman 67, Alli Katariina 
Hurskainen 84, Kaarina Hil-
da Lotvonen 85, Matti Juha-
ni Pentti 73, Hulda Johanna 
Urhonen 90. 

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

kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu  su 15.9. klo 10, toi-
mittaa Minna Salmi, kantto-
ri Tuomo Kangas

Hartauselämä
Hartaus ke 18.9. klo 13.30, 
Salonkartano. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 12.9. klo 
11, Toimitalo, Vattukuja 2. 
Seurakuntakerhoa ei ole 
19.9.

lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 12.9. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 
repun perhekerho ti 17.9. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
17.9. klo 9.30–11, Työväenta-
lo/ Kylätalo. 

Kuorot ja kerhot
lapsikuoro keskiviikkoisin 
klo 17–18, Oulunsalon kirk-
ko.  Tiedustelut Tuomo Kan-
gas.
Mieskuoro  klo 18–19.30, 
Oulunsalon kirkko.  Tiedus-
telut Tuomo Kangas.
Musiikkikerho alakouluikäi-
sille to klo 15–16 Repussa. 
Tiedustelut Taru Pisto.
uuden Äänen harjoitukset 
to klo 18–20 kirkossa. Tiedus-
telut Taru Pisto.

Muut menot
tervetuloa kyläkamarille. 
Maanantaisin myös SPR:n 
Terveyspointin väki paikal-
la, jolloin voit mittauttaa ve-
renpaineesi ja keskustella 
terveydenalan vapaaehtois-
tomjioiden kanssa.

kirkonkylän ry:  Su 15.9. raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Keski-
kylä ry Karhuoja; Antti Kan-
niainen  klo 17 radiointiseu-
rat Matti Tölli, Markku Sep-
pänen.
Salonpään ry:  Seurat su 
15.9. klo 16.

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin klo 17–18 Oulunsalon kirkossa.  

Tiedustelut: Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

repun toimintaa syksyllä 3013

Varkkari alakoululaisille maanantaisin klo 13–15 Re-
pussa. Tarjolla pientä välipalaa ja hyvää seuraa!

nuorten avoimet ovet maanantaisin klo 16–19 Re-
pussa. Tarjolla pientä purtavaa ja hyvää seuraa!

Heppakerho tiistaisin klo 15–16.30 Repussa. 

naisten ja tyttöjen askare- ja oloilta tiistaisin klo 
17–20 Repussa. 

kitarapiiri keskiviikkoisin klo 16 alkajille ja klo 17 jat-
kajille, Repussa! Oma kitara mukaan!

nuorten lauluhetki keskiviikkoisin klo 18 Repussa.

reppu-ilta joka toinen perjantai klo 17–23 repussa.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

uuden Äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18-20
kirkossa.

Tiedustelut Taru Pisto.

Toiverunojen ilta 
sunnuntaina 3.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Kerro runotoiveesi (runon nimi ja tekijä) 
viimeistään 4.10. osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/toiverunoni, 
sähköpostitse juha.vahakangas@evl.fi tai

postitse osoitteeseen Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39, 90150 Oulu. 

Kuoreen merkintä Toiveruno. Voit toivoa yhden tai 
useamman runon.

Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, 
tehnyt levolliseksi tai rauhattomaksi – saanut 

kenties nauramaan tai kyynelehtimään? 
Liittyykö johonkin runoon muisto, jota haluat 

vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse muiden? 

runoQvarkki-vartti
kirsi kunnaksen lyriikkaa Siiven suojissa

tiistaina 17.9. klo 12–12.15,
Siipi – lähetyksen puoti ja paja.

Lukijana Juha Vähäkangas.
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

w w w. sxc . hu /  R a i j a  Y lö n e n

laulakaa 
Herralle 

uusi laulu! 
-psalmi-
konsertti 
Kempeleen 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa 

sunnuntaina 15.9. 
klo 18. 

Mukana Outi ja 
Vesa Äärelä sekä 

kuorot Askeleet ja 
Uusi Ääni. 

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaina 15.9. klo 12 Repussa

Vietetään mukava hetki yhdessä laulaen, leikkien, 
kahvitellen ja Sanan äärelle hetkeksi hiljentyen.

Suunnitellaan myös yhdessä 
syksyn pyhäkoulutoimintaa.
Kaikenkokoiset seurakuntalai-
set ovat tervetulleita 
pyhäkouluun!

Tehdään tästä yhdessä 
kiva juttu meille kaikille!

w
w

w
.sxc.h

u / Sach
a D

u
n

aevski
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tuiran seurakunnan 
vapaaehtoisten 

tehtäviin siunaaminen 
sunnuntaina 15.9. klo 12–14 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Tervetuloa Tuiran seurakunnan kaikkien työalojen 
vapaaehtoiset siunattavaksi uuteen toimikauteen!

teetuvat
yhdessä tekemistä, olemista ja jutustelua. Tarjolla pie-
ni välipala. Lisätietoja nuorisotyönohjaajat Sanna Ter-
vo, p. 040 7451 469 tai Matti Ketola, p. 040 5747 069.
tuiran kirkko to 12.9. ja 19.9.klo 14–16. 
Tarkoitettu 4.–6.-luokkalaisille
kuivasjärven seurakuntakoti  ti 17.9. klo 14–16. 
Tarkoitettu 4.–6.-luokkalaisille.

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 15.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, saarna Sami Mustakal-
lio, avustaa Anu Ojala, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Messu su 15.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Sanna Tervo, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Messu su 15.9. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa He-
li Mattila, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Diakoniasun-
nuntai.
Messu su 15.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kuoro D´amen.
Englanninkielinen messu 
su 15.9. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
iltamessu su 15.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Messussa Taize 
-lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 18.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.

Hartauselämä
tule lukemaan raamattua 
ke 18.9. klo 17.30–19 Tuiran 
kirkolle. Ks. ilmoitus.
raamattupiiri to 12.9. ja 
19.9.  klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 19.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Sekakuoro tuike to 12.9. klo 
18–20, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Sekakuoro Tuike aloit-
taa syyskauden harjoituk-
set 12.9. klo 18 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Uusia laulajia 
otetaan mukaan koelaulun 
kautta. Ota yhteyttä kuoron-
johtaja Raakel Pöyhtäriin, p. 
040 5747 086. 

Diakonia
Eläkeläisten seurat to 12.9. 
klo 13 Pyhän Luukkaan kap-
peli. Syyskauden aloitusseu-
roissa mukana pastorit Pet-
teri Tuulos ja Juha Valppu se-
kä diakoniatyöntekijät Raija 

Yrjölä ja Saila Luukkonen. 
Kahvitarjoilu. Seuroihin 
maksuton kuljetus. Linja-
auton reitti: klo 11.50 Hii-
dentien pysäkki - Järvi-
tie klo 11.55 Alppilan py-

säkki klo 12. Tuiran kirkko 
klo 12.10 Tuiran palvelukes-
kus klo 12.15 Koskelan pal-
velukeskus klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki klo 12.25 Rajakylän seu-
rakuntakoti klo 12.30 Palo-
kan palvelukeskus klo 12.35 
Pateniemen kirkko - Raitotie 
klo 12.40 Kuivasjärvi (Karja-
kentän pysäkki) - Kaitoväy-
lä klo 12.50 Pyhän Luukkaan 
kappeli. Paluukuljetus samaa 
reittiä seurojen jälkeen.
Juttutupa ma 16.9. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel-
la ja aamupalalla kappelilla! 
Lisätietoja diakonissa Saila 

Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 16.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 16.9. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakoniapiirissä ko-
koontuvat Kaijonharju–Kui-
vasjärvi-alueen diakoniaväki. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri to 
19.9. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Mukana pasto-
ri Jukka Kolmonen ja diako-
ni Heli Mattila.

lähetys
Peräkärrykirppis la 14.9. klo 
10–13, Koskelan seurakunta-
koti. Luvassa hauskaa puu-
haa ja riemukkaita hetkiä 
koko perheelle. Yläkerrassa 
lapsille temppurata, askar-
telua, satuja ja nukketeat-
teria tasatunnein. Alakerras-
sa kahvila ja kotitekoisia lei-
vonnaisia myös kotiin viemi-
seksi. Ulkona peräkärrykirp-
putori sekä makkaran ja voh-
veleiden myyntiä. Arpajaiset 
mahtavine palkintoineen. 
Tapahtuman järjestää Tui-
ran seurakunnan missionuo-
ret lähetysmatkansa hyväksi. 
Puutyökerho ma 16.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
lähetyspiiri ma 16.9. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus, Pikku-
pirtti. Kokoonnumme parilli-
silla viikoilla. Tervetuloa kuu-
lemaan lähetystyön kuulumi-
sia!

lapset ja lapsiperheet
nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.9.2013

Veteraanileiri Suvelassa
ma–ke 28.–30.10.
Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä.

Leirin hinta 45 € sisältää matkat ja vakuutuksen 
Oulun seurakunnan jäsenille.
Ilmoittautuminen: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
ke 18.9. klo 9–11 Tuiran seurakunnan vanhustyön lin-
jan kautta, p. 044 3161 412. Mukaan lähtevät diakonis-
sat Eeva-Marja Laitinen ja Aino-Liisa Ilkko.

Nuoret
toppilan yökahvila pe 13.9. 
klo 20–23, Toppilan nuok-
kari. Meri-Toppilan yökahvi-
la tarjoaa hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille. Muka-
na illassa seurakunnan työn-
tekijä, nuokkarin työntekijä 
ja yökahvilaohjaajia. Ilta on 
päihteetön. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putilal-
ta, p. 050 3408 982, anssi.pu-
tila@evl.fi.
tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 18.9. klo 18–
21, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet eli avarit 
on yläaste- sekä lukioikäisil-
le nuorille tarkoitettu yhtei-
nen illanvietto. Avareissa on 
mahdollisuus pelailla, jutel-
la tutustella uusiin ihmisiin 
tai vain oleskella. Avareissa 
on aina paikalla kaksi täysi-
ikäistä ohjaajaa. Lisätietoja 
avareista antaa Anssi Putila, 
p. 050 3408 982, anssi.puti-
la@evl.fi. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 19.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.

leirit ja retket
Veteraanileiri Suvelassa ma 
28.10.–ke 30.10, Suvelan lei-
rikeskus. Ks. ilmoitus.

Muut menot
työttömien ateria torstaisin 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
työttömien aamupala maa-
nantaisin klo 10, Rajakylän 
seurakuntakoti ja keskiviik-
koisin klo 10, Tuiran kirkon 
seurakuntasali. Aamupala 
on ilmainen.

Seniorien laulupiiri 
torstaina 19.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa. 

Tuiran seurakunnan seniorien laulupiiri kokoontuu 
kerran kuukaudessa Tuiran kirkolla ja kerran kuukau-
dessa Pyhän Tuomaan kirkolla. Yhteislauluina laule-
taan vanhoja koululauluja, hengellisiä lauluja, kansan-
lauluja sekä virsiä. Mukana Pirjo Mäntyvaara ja Paula 
Kyllönen. Tervetuloa laulamaan! 

Puuhakerhot
tehdään mukavia kerhojuttuja, pelaillaan, jutellaan, 
hiljennytään… Kerhoon ilmoittaudutaan suoraan ker-
hopaikalla. 
Lisätiedot: sanna.tervo@evl.fi, p. 040 7451 469.
kuivasjärven seurakuntakoti ma 16.9. klo 17–18. 
Tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille pojille.
koskelan seurakuntakoti  ma 16.9. klo 18. 
Tarkoitettu 1.–3.-luokkalaisille. 
Pyhän tuomaan kirkko ti 17.9. klo 18–19. 
Tarkoitettu 1.–4.-luokkalaisille. 
Pateniemen kirkko ke 18.9. klo 17.30–18.30. 
Tarkoitettu 2.–4.-luokkalaisille. 
Pyhän luukkaan kappeli to 19.9. klo 17.30–18.30. 
Tarkoitettu 1.–3.-luokkalaisille. 

leivontakerho 
ti 17.9.klo 18–19 Pateniemen kirkolla. Tarkoitettu 
5.–6.-luokkalaisille. Kerhossa leivotaan erilaisia läm-
pimäisiä. Kerhoon tulee ilmoittautua ennakkoon San-
na Tervo, p. 040 7451 469. Mukaan ryhmään mahtuu 
8 kerholaista.

askartelukerho 
ke 18.9. klo 18–19 Kuivasjärven seurakuntakoti. Tar-
koitettu 1.–3.-luokkalaisille. Kerhossa tehdään erilai-
sia askarteluja, hiljennytään ja leikitään. Kerhoon il-
moittaudutaan suoraan kerhopaikalla. 
Lisätiedot: sanna.tervo@evl.fi, p. 040 7451 469.

tuiran 
kirkkoherran-

virasto suljettu 
henkilökunnan 

koulutuksen vuoksi 
ti 17.9. 

klo 9–16.

tule lukemaan raamattua 
keskiviikkona 18.9. klo 17.30–19 Tuiran kirkolle. 
Kokoonnumme joka toinen keskiviikko ennen 

viikkomessua. Tervetuloa!

Diakonia kirkkopyhä 
sunnuntaina 15.9. klo 12–15 Pateniemen kirkossa. 

Pateniemen kirkolla järjestetään koko perheelle tar-
koitettu diakoniakirkkopyhä. Tapahtuma alkaa mes-
sulla, jossa esiintyy Raahen ylistyskuoro. Lapsille on 
järjestetty pyhäkoulu messun ajaksi. Alle 4-vuotiaat 
pääsevät mukaan, mikäli mukana on yksi aikuinen. 
Messun jälkeen seurakuntasalissa on tarjolla täyte-
kakkukahvit (vapaaehtoinen 2 € maksu). Mukaan voi 
ostaa hernekeittoa, pullia ja muita leivonnaisia. Voit 
osallistua myös syksyisen herkkukorin arvontaan. Ta-
pahtumasta saatu tuotto käytetään alueella asuvien 
vähävaraisten perheiden avustamiseen. Lisätietoja 
diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Ensileiri
Ilmoittaudu mukaan 1.–2.-luokkalaisten ensileirille 
Hietasaaren kaupunkileirikeskukseen la–su 12.–13.10. 
Leirillä leikitään, askarrellaan, ulkoillaan ja hiljenny-
tään. Hinta 15 €, joka sisältää ruokailut, majoituksen, 
leiriohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Mukaan mahtuu 20 leiri-
läistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti Tuiran seurakuntalaisille. Ilmoittautumi-
nen 20.9. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset. Lisätiedot Pekka Jarkko, p. p. 040 5747 068 
ja Sanna Tervo, p. 040 7451 469. Sähköpostitse etuni-
mi.sukunimi@evl.fi. Tervetuloa!
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Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.9.2013

kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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
Huom! Virasto on 
kiinni  ke 18.9.

kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
kerhohuone
p. 044 7750 601
kirkkoherra
p. 044 7750 602
kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

www.kempeleenseurakunta.fikempele

kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 10–
15, ke klo 9–14, to klo 
9–17. 
Kirkkoherranvirasto 
kiinni 18.–19.9.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Sanajumalanpalvelus su 
15.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kinnunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Sotiemme veteraani-
en Pohjois-Pohjanmaan 
pohjoisten jokialueiden 
seutukunnallisen kirkko-
päivän messu su 15.9. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Vesa 
Äärelä, diakoni Elisa Met-
sänheimo, kanttori Ei-
ja Savolainen. Musiikki-
avustus seurakunnan lau-
luryhmä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Versot su 15.9. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodin kerhohuo-
neessa.
nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla. Nuttu-
kerhossa tehdään vauvan-
nuttuja Etiopian synnytys-
sairaaloihin ja käsitöitä seu-
rakunnan myyjäisiin. Omat 
puikot mukaan!
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkolla. Keskiviikkoisin 
klo 9.30–11 Keskustan srk-ta-
lolla. Keskiviikkoisin klo 9.30–
11 Vanhassa Pappilassa. Tiis-
taisin klo 9.30–11 ja keskiviik-
koisin klo 9.30–11.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Li-
säksi perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten perhekerho per-
jantaisin  klo 9.30–11 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.

SaMalla ViiValla -koulutus uusille 
seurakunnan vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneille
Lisätietoja antaa Minna Sorvala, p. 040 7797 705,
minna.sorvala@evl.fi. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Eronnut?
Tule eroryhmään saamaan 
ja antamaan vertaistukea. 
Kempeleen seurakunnassa
alkaa eroryhmä ti 8.10 klo 
18. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 27.9. mennessä
Heikki Kaikkoselle, 
p. 040 8431 798.

Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 keskustan seurakun-
takodilla ja pe klo 15 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
kirkkokuoro ti 17.9. klo 15.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
(huom! päivämäärä ja aika)
Eläkeläisten piirejä ei ole 
to 19.9.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 18.9. klo 
18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
työikäisten nais-
ten raamattu- 
ja keskustelupii-
ri ke 18.9. klo 19 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
19.9. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Syyskausi alkaa 
ma 16.9.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 

nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
kastetut: Jonne Hannu Ma-
tias Tihinen. Enna Iina Emilia 
Teerinkoski. Erin Adalia Par-
tanen. Miina Tellervo Hintsa-
la. Venla Iita Orvokki Uurtio.
Vihitty: Ville Valtteri Hyry ja 
Noora Karoliina Pudas.
kempeleen rauhanyhdis-

tys: Kotiseurat to 
12.9. klo 19 Aho-

lalla os. Lähetvai-
niontie 9. Raa-
mattuluokat pe 
13.9 klo 18 4.–5.-
lk: Juntunen, Tau-

kopaikka 3. 6.–7.-lk 
ja 8.–9.-lk retki. Raa-

mattuluokkalaisten ret-
ki la 14.9., lähtö ry:ltä. Seu-
rakuntapäivät su 15.9.klo 16 
ry:llä "Toisen ihmisen koh-
taaminen". Tiistaikerho ti 
17.9. klo 12 ry:llä. Perheker-
ho ke 18.9. klo 10–12 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 15.9. klo 12 
Paituri: Mällinen, Hietanie-
mentie Linnakangas: Pete-
ri, Harjutie 6 Keskusta-Ol-
lila: Takkunen, Ollakantie 
31 Sarkkiranta, Santamä-
ki: Mustonen, Horsmatie 27 
Kokkokangas-Haapamaa: 

rauhanyhdistyksen seu-
rat su 15.9. klo 14.30 Tuula 
ja Veli-Pekka Lepistöllä,
Alamaankuja 5. 
raamattu- ja rukousilta ti 
17.9 kello 18, Raili Haapalal-
la, Rantatie 64.
kuollut: Suoma Maria 
Sauvola, 94.

Viikottaiset kerhot:
aamukahvila maanantaisin klo 9–10.30 nuorisotila 
Luukulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 kirkon kerhotilassa. 
Päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13–14.30 palvelukoti Saa-
renkartanossa. Huom! ke 18.9. ei ole päiväkerhoa, eikä 
päiväpiiriä (työntekijät hiippakuntapäivillä).
kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10–11.30 kir-
kolla. to 19.9. kaverikerhon syysretki Hannuksenlam-
men laavulle – lähtö kirkolta klo 10.
kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla.

Messu su 15.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Tölli ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Ehtoollinen jaetaan 
myös Lumilyhdyssä mes-
sun jälkeen.

lasten päiväkerhot muuten 
normaalisti, paitsi ke–to 18.–
19.9 ei ole kerhoja! Tarkem-
mat tiedot lasten kerhoista 
Siljalta p. 044 7750 601.
lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 25.9. klo 12–14.30. 
Lapsiparkki on hoitopaikka 
3–6-vuotiaalle lapselle, kun 
vanhempi tarvitsee omaa ai-
kaa asioiden hoitoon.  Lapsi-
parkki on maksuton, mutta 
vaatii ilmoittautumisen kul-
lekin kerralle erikseen p. 044 
7750 601. Lapselle mukaan 
eväät, vaihto- ja ulkovaatteet.
Perhekerho alkaa syksym-
mällä to 26.9. klo 10.
Ystävyyden talo pe 13.9. klo 
10 srk-talossa. Ystävyyden 
talo on aikuisille tarkoitettu 
kohtaamispaikka. 
Friday club pe 13.9. klo 18 - 
19.45 srk-talossa, 0-4-luok-
kalaisille. Ohjelmassa nyyttä-
rit, Raamattuopetus, pelejä. 
Sotku: Sählyä liikuntahallil-
la yli 30-vuotiaille alkaen pe 
13.9. klo 19–21. Mukaan si-
säpelikengät, maila ja pallo. 
Lisätietoa Markulta, p. 044 
7750 602.
lähetystilaisuus Lehtosaa-
rella su 15.9. klo 14 (Kierto-
tie 5).

Partio Metsähanhet ti 17.9 
klo 15–16.30 srk-talossa. 
kuoroa ei ole ke 18.9. Seu-
raavat kuoroharjoitukset ovat 
Kempeleessä ke 25.9. Lisätie-
toja Maililta, p. 044 7750 603.
Syyslaulujen iltaan to 26.9. 
voit esittää etukäteen lau-
lutoiveita Mailille, p. 044 
7750 603.
naisten retki Kokkolaan ja 
Lohtajalle Ohtakariin la 12.10. 
Lähtö Lumijoen srk-talolta klo 
7 ja paluu takaisin n. klo 18. Tu-
tustumme Kokkolan Kaarlelan 
keskiaikaiseen kivikirkkoon se-
kä Ohtakarin ”saareen”. Pa-
luumatkalla pysähdymme Ka-
lajoella Isopahkalan keramiik-
kapajalla. Retken hinta 15 € 
(sis. matkan, ruuan sekä päivä-
kahvin Ohtakarissa). Ilmoittau-
tumiset virastoon p. 044 7750 
600 viimeistään ma 30.9.
Osallistumme Patmoksen 
Joulun lapsi 2013 -keräyk-
seen tekemällä joululahjoja 
Romanian ja Moldovan köy-
himmille lapsille. Uudet vil-
lasukat, lapaset, pipot, pai-
dat, saippuat, koulutarvik-
keet ym. ovat tarpeen. Lah-
jat toimitetaan eteenpäin lo-
kakuussa. Lisätietoja Marjol-
ta, p. 045 6381 973. 
rauhanyhdistys: Pe 13.9. 
klo 19 raamattuluokka 5-6 
lk Mattila, 7.–8.-lk T&H Van-
hala ja nuortenilta P&J Jussi-
la. Su 15.9. klo 12 seurat ry:llä  
ja klo 13 ruokailu ry:llä. Ma 
16.9. klo 19 miestenilta ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ti ja ke 
klo 17–18.30.

Aulakoski,Patruunanpiha 3
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 13.9. klo 19 pyhä-
koulupiireittäin. Ketolan-
perä: Hauru T, Vanha Mur-
to: Tuohimaa A-M&H, Uusi 
Murto: Marin H-M&J, Tuuli-
purto: Vihelä H&M, Peuran-
niemi: Kokkonen H. Leirikes-
kusilta ja seurat su 15.9. klo 
16 ry:llä.

rovastikunnallinen 
läheisensä menettäneiden ilta
Kempeleen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 3.10. 
klo 18. Illan aiheena "Matkaeväitä surun tiellä", alustus 
sairaalapastori Juha Kyllönen. Musiikkiesitys, iltapala ja 
viikkomessu. Ilmoittautuminen oman seurakunnan dia-
koniatyöntekijälle 24.9. mennessä. Kempele / Elisa Met-
sänheimo, p. 040 7790 365.

Varhaisnuorten kerhotoiminta
Kerhoihin ilmoittautuminen sähköisesti kotisivuillamme 
9.–22.9. Kerhot alkavat lokakuun alussa. Varhaisnuorten 
kerhoja on monenlaisia, kuten kokkikerhoja, askartelu-
kerhoja sekä temppukerhoja, joita pitävät koulutetut 
kerhonohjaajanuoret. Lisätietoa kotisivuiltamme www.
kempeleenseurakunta.fi/koululaiset.

Varhaisnuorten leiri
11.–13.10 leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. Lisätie-
toa kotisivuilta. Ilmoittautuminen sähköisesti kotisivuil-
lamme 9.–22.9. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimi.

laulakaa Herralle uusi laulu 
– musiikkia psalmien sanoin 
sunnuntaina 15.9. klo 18 Kempeleen Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Mukana kuorot Uusi Ääni ja Askeleet 
johtajinaan Taru Pisto ja Marjo Irjala sekä Outi ja Ve-
sa Äärelä. 

tulossa: 
Metsäkirkko 

su 22.9. klo 14. 
Tarkemmin 
seuraavassa 

lehdessä.

nuorten 
illat 

torstaisin klo 19 
Vanhassa 

pappilassa. 
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Messu su 15.9. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, saarnaa Ta-
pani Mikkonen, kantto-
rina Ossi Kajava. Laita-
saaren rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. 

Hartaushetket to 12.9. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 12.9. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala.
Perhepyhäkoulu su 15.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
aikuisten raamattupiiri ma 
16.9. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.9. klo 12 rukoushuo-
neella, mukana fysiotera-
peutti Eija Ukkola.
Hartaus ti 17.9. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 18.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
rukouspiiri ke 18.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus to 19.9. klo 14 Puha-
kantien palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Eronnut? Tule eroryhmään 
saamaan ja antamaan ver-
taistukea. Kempeleen seura-
kunnassa alkaa rovastikun-
nallinen eroryhmä ti 8.10. klo 
18. Ryhmä kokoontuu kym-
menen kertaa, ohjaajina Ai-
no ja Heikki Kaikkonen. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 

viimeistään 27.9. Heikki Kaik-
koselle p. 040-8431798.
kuorot: Ke 18.9. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot srk-talossa tiistaisin klo 
9.30–11.30,  Päivärin-
teen srk-salissa tiis-
taisin klo 10–12 
ja keskiviikkoi-
sin klo 12.30–
14.30, Kylmä-
länkylän kap-
pelissa keskiviik-
koisin klo 9.30–
11.30 (yhteyshen-
kilö Satu Kukkohovi 
p. 050 5467278) sekä Laita-
saaren rukoushuoneella pa-

Muistijumalanpalvelus 
su 15.9. klo 10 Limingan 
kirkossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri. Messuun 
kutsutaan erityisesti muis-
tisairaita, omaishoitajia ja 
heidän läheisiään myös 
naapuriseurakunnista.
Suomalainen messu su 
15.9. klo 10 kirkossa. Ks. 
ilmoitus.

Cross -illanvietto kaiken 
ikäisille pe 13.9. klo 18 Vana-
mossa. Teemana sovitus. Sa-
naan syventymistä, rukous-
ta, musisointia ja keskuste-
lua iltapalan äärellä. Alusta-
jana Kimmo Helomaa.
Perhekerho ti 17.9. klo 9.30 
Seurakuntatalolla, lapsityön 
pappi Maisa mukana kerhos-
sa.
Hyvänmielen päiväkahvit 
aloittaa toiminnan ti 17.9. 
klo 12 pappilan pihapiirin 
vintillä. Ryhmä on avoin ver-
taisryhmä mielenterveyskun-
toutujille. Mukana Maire Tai-
kina-Aho, p. 050 4302 023 ja 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243.

Valas-ryhmä (vanhempi-
lapsi) Tiistaisin klo 10–12 Tu-
poksen Vanamon olohuo-
neessa.
Perhekerho ke 18.9. klo 9.30 
Vanamon Olohuoneessa, Ai-
no-pappi mukana kerhossa.
Seurakuntakerho ke 18.9. 
klo 12 seurakuntatalolla. Mu-
kana Leena Leppäluoto.
tähdet-kuoro Ke 18.9. klo 17 
seurakuntatalolla.
kirkkolaulajat Ke 18.9. klo 
18.30 seurakuntatalolla
raamattu- ja rukouspiiri 
ke 19.9. klo 18.30 Haverisilla 
(Linnukkatie 20).
Ystävärengas: lauluharjoi-
tukset pe 20.9 klo 12 pappi-
lan lähetysvintillä.
nuortenillat torstaisin 12.9. 
Vanamon Olkkarissa ja 19.9. 
Nurkassa klo 18–20.
isosleiri Törmälässä kaikille 
isosille 20.–22.9. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 044 7521 225. Li-
sätietoa nuorisotyön toimin-
nasta www.nuorisonurkka.fi
Varhaisnuorisotyö: 
7–14-vuotiaiden kerhotoi-
minta alkaa jälleen! Tarkem-
mat tiedot www.limingan-
seurakunta.fi.
läheisensä menettäneiden 

päivä 3.10. klo 18 Kempe-
leen Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Puheen-
vuoro sairaalapastori Juha 
Kyllönen, musiikkia, iltapala 
ja viikkohartaus. Ilmoittau-
tumiset 25.9. mennessä Si-
nikka Ilmoselle, p. 044 7521 
226. Ks. Kempeleen ilmoitus.
Partio: Partionohjaaja Mark-
ku Korhonen lomalla syys-
kuun ajan. Piisamien ja Va-
riksenmarjojen toiminta 
käynnistyy Tupoksessa to 
12.9. klo 15.  Lumijoen toi-
minta käynnistyy 17.9. klo 
15–16.30. Päivystys partio-
toimistossa keskiviikkona 
18.9. klo 14–16. Rover-leiri 
Hossassa 20.–22.9. Varmista 
ajantasaiset tapahtumatie-

Perhepartio
Partiomaista toimintaa perheille, joiden lapset ovat alle kouluikäisiä

Kokoontuminen Kotikololla (Pappilantie 6) su 15.9 klo 15–16. 
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja www.niittykarpat.fi.

kastettu: Eevi Alina 
Heinonen, Elliot Pietari 
Laurila, Ronja Ilona 
Tervakangas, Alice 
Feelia Koskela ja Venla 
Emilia Tenkula.
Vihitty: Antti Matias Yli-
Tokola ja Elina Anneli 
Torvikoski.

rillisten viikkojen torstaisin 
klo 10–12. Perhepyhäkoulu 
to 12.9. klo 9–9.45 Päivärin-
teen srk-salissa ja su 15.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
nuoret/rippikoulut: To 12.9. 
klo 17–18.30 rippikoululais-

ten nuortenilta Päi-
värinteen srk-sa-

lissa. Pe 13.9. klo 
16–18 päivystys 
nuorisotoimis-
tolla. Klo 18–
19.30 rippikou-

lulaisten nuor-
tenilta srk-talon 

alakerrassa. Su 15.9. 
klo 12–13 raamattupii-

ri rippikoululaisille srk-talon 
alakerrassa. 

laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
17.9. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 12.9. klo 18.30 opistoilta 
ry:llä. La 14.9. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4–6-lk 
Myllyniemellä ja 7–8-lk Löp-
pösellä. Su 15.9. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä - Anttila 
Hoppa, Korivaara Mikkonen, 
Pälli Soronen, Suokylä L. Ke-
ränen. Klo 18 messu kirkos-
sa. Ma 16.9. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. Ti 17.9. klo 13 lau-
luseurakerho Pitkäsen mökil-
lä Pällissä. To 19.9. klo 18.30 
ompeluseurat kodeissa: Hilk-
ka ja Jaakko Hannukselalla ja 
Ulla ja Antti Jokitalolla.

Perhe-
pyhäkoulu 

sunnuntaina 15.9. 
klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon 

alakerrassa.

Parisuhteen palikat
20.–22.9. Tupoksen Vanamossa

Viikonloppu iästä riippumatta 
niille jotka haluavat kehittää 
omaa parisuhdettaan. Vetäjinä 
Helena ja Kauko Hintsala sekä 
diakoni Ritva Sassali. 

Aikataulu: 
Pe 20.9. klo 18–21
La 21.9. klo 10–16
Su 22.9. klo 10–15
Ilmoittautua voi myös yhdeksi tai kahdeksi päiväksi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 16.9. mennessä 
Ritva Sassalille, p. 044 7521 227.
Viikonloppu on maksuton.

Sururyhmä 
läheisensä menettäneille 

Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ih-
misen kuolema on kussakin herättänyt.

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa alkaen maanantai-
na 14.10. klo  18 Tyrnävän seurakuntatalolla. Tar-
koitus on kokoontua vuoroin Muhoksella ja Tyrnä-
vällä. Seuraavat kokoontumiset ovat 30.10., 7.11., 
13.11., ja 21.11.

Vetäjinä toimivat Tyrnävän kirkkoherra Timo Lii-
kanen ja Muhoksen srk:n diakoni Hanna Kaisto-
Vanhamäki.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.10. mennessä 
Timolle, p. 044 7372 611 tai 
Hannalle, p. 040 5470 784. 

kastettu: Olli Hannu 
William Piltonen, Helka 
Katariina Leskelä, Luu-
kas Sebastian Österberg, 
Usva Aurelia Hanhisuan-
to, Olavi Antero Airaksi-
nen.
kuollut: Erkki Antero 
Väliaho 79. 

kansainvälinen 
projekti 

Hei, vuonna 1999 syn-
tynyt! Olisitko innokas 
toimimaan ja toteutta-
maan n. kaksi vuotta kes-
tävää kansainvälistä projek-
tia yhteistyössä kunnan va-
paa-aika- ja nuorisotoimen 
kanssa? Kokoamme tänä syksynä uu-
den ryhmän, tavoitteena kahdenväli-
nen ystävyys- ja yhteistyöprojekti jonkin Euroo-
pan yhteisön 
maan kanssa. Mikäli kiinnostuit asiasta, lisätietoja 
saat ottamalla yhteyttä Raineriin pe 4.10. mennes-
sä, p. 040 5851 057. Kiinnostuneet haastatellaan al-
kusyksyn aikana.

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 12.9. klo 10–12 per-
hekerho ry:llä. Pe 13.9. klo 
19 pienten raamattuluokka 
Virkkala. La 14.9. klo 19 syys-
seurat ry:llä. Su 15.9. klo 12 
syysseurat ry:llä. Klo 18 mes-
su Muhoksen kirkossa. Ti 
17.9. klo 13 lauluseurakerho 
Pitkäsen mökillä Pällissä.

dot nettisivuilta www.niit-
tykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Varttu-
neidenkerho to 12.9 klo 12 
ry:llä ja sisarilta klo 19 ry:llä. 
Kodinseurat pe 13.9 klo 19 
Eeva ja Ilpo Sippolalla ja 
raamattuluokka (7.–8.) klo 
18.30 ry:llä sekä nuortenilta 

klo 19 Kati ja Tuomas Aholal-
la. Raamattuluokka (5.–6.) 
la 14.9 klo 18.30 ry:llä. Seu-
rakuntapäivä su 15.9 klo 13 
ry:llä ja seurat klo 14 Niitty-
pirtin palvelutalolla. Alue-
vastuuhenkilöiden virkistys-
ilta ke 18.9 klo 19. Perheker-
ho to 19.9 klo 10.30 ry:llä.
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kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
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

kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

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

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Sanajumalanpalvelus 
su 15.9. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho. Rippikoulun 
aloitus.

nuttupiiri Temmeksellä, to 
12.9. klo 17–19 srk-talolla.
Hartaus pe 13.9. klo 15 Lepo-
lassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Lapsi-
kuoron aloitus to 12.9. klo 
16 Tyrnävän srk-talolla.
Hautausmaa- ja surumu-
siikki-ilta pe 13.9. klo 18 
Temmeksen kirkossa ja su 
15.9. klo 17 Tyrnävän kir-
kossa. Ilta aloitetaan kirkos-
sa surumusiikkituokiolla. 
Sen jälkeen siirrymme hau-
tausmaalle, jossa kuulem-
me vuoden aikana hautaus-
maahan haudattujen nimet 
ja sytytämme kynttilät hei-
dän muistolleen.
Vapaaehtoisten retki Torni-
oon ja Haaparantaan 25.9.
Kaikki seurakunnan erilaisis-
sa vapaaehtoistöissä muka-
na olevat kutsutaan yhteisel-
le virkistys – ja ostosmatkal-
le Tornioon ja Haaparantaan. 
Bussi lähtee Temmeksen Sa-
le-kaupalta klo 9 ja Tyrnävän 

Messu su 15.9. klo 10 
Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnu-
nen. 
Messu su 15.9. klo 13 
Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnu-
nen.

kastetut: Sara Anna 
Maria Pelkonen (Piip-
pola), Peppi Sofia Kela 
(Pyhäntä).
Vihityt: Samuel Ilari 
Saukkonen ja Anniina 
Emilia Iso-Junno (Pulk-
kila), Juuso Aleksi Ait-
to-oja ja Heli Anniina 
Hertteli (Pyhäntä).
kuolleet: Aino Hilja Vii-
tanen e Lämsä 93 (Pulk-
kila), Olli Matias Pajan-
der 87 (Rantsila), Erkki 
Elmer Mikkola 61 (Rant-
sila), Markku Kaarlo Ju-
hani Tikkanen 42 (Py-
häntä).

srk-talolta klo 9.20. Takaisin 
reissulta ollaan klo 19–20. 
Hinta: 10 € /sisältää matkat ja 
ruoan. Lisätietoja ja ilm. Sal-
me, p. 044 7372 631 viimeis-
tään 16.9. mennessä.
nuoret:nuorten liikunta-
vuoro pe 13.9. klo 15–16 
Kuulammen koululla. Osallis-
tujat pääsevät vaikuttamaan 
lajivalintoihin. Tule yhdessä 
liikkumaan!
nuortenilta pe 13.9. klo 18. 
Tyrnävän srk-talolla. Syk-
syn ensimmäisen nuortenil-
lan kunniaksi tehdään pan-
nareita!
nuortenilta ti 17.9. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 
19.9. klo 18 Murron kerhoti-
lassa.
Vuoden 2014 rippikoulu 
aloitetaan jumalanpalveluk-
sella su 15.9. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen on kirkkokahvi ja 
rippikoulun infotilaisuus srk-
talolla. Rippikoulu on vuon-
na 1999 ja sitä ennen synty-
neille. Nuoret, jotka aikovat 
käydä rippikoulunsa muual-

Hartaus to 12.9. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Ehtoollishartaus to 12.9. klo 
13 Nestorissa ja pe 13.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 13.9. klo 
19 Kestilän ry:llä ja klo 19 

la kuin seurakuntamme rip-
pikouluissa ilmoittautuvat 
myös sunnuntaina. Vanhem-
mat toivotetaan myös ter-
vetulleiksi jumalanpalveluk-
seen ja kirkkokahville.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 15.9. klo 12 perhepyhä-
koulu, klo 13 ruokailu ja klo 
14 seurat ry:llä, klo 14.30 har-
taus VillaTyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
13.9. klo 19 kodinilta pyhä-
koulupiireittäin, Ketolan-
perä Hauru T, Vanha Mur-
to Tuohimaa A-M&H, Uusi 
Murto Marin H-M&J, Tuuli-
purto Vihelä H&M, Peuran-
niemi Kokkonen H. Leirikes-
kusilta ja seurat su 15.9. klo 
16 ry:llä.

kastettu: Seelia Bert-
ta Ellen Laurila, Lempi 
Martta Helena Suonie-
mi, Vanessa Emilia Tuo-
mivaara.
kuollut: Maija-Liisa Ke-
ränen s. Mällinen 83.

Susanna ja Juuso Kamulalla 
Pulkkilassa.
Syysmyyjäiset pe 13.9. klo 
19 Rantsilan ry:llä. 
Syysseurat la 14.9. klo 18 ja 
su 15.9. klo 13 ja 18 Pyhän-
nän ry:llä, Ilpo Sippola ja Lee-
vi Koskelo. La alustus aihees-
ta "pidä usko ja hyvä oma-
tunto". 
kodinpäivä su 15.9. klo 12 
Kestilän ry:llä, alustus ai-
heesta "Hoivatkaa toinen 
toistanne", Urpo Luokkala.
Seurat su 15.9. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 Pulkkilan 
ry:llä, Esko Lapinoja. 
leiriseurat su 15.9. klo 18.30 
Rantsilan ry:llä, Risto Launo-
nen.
Eläkeliitto ti 17.9. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
kirkonkylän diakoniapiiri ti 
17.9. klo 14 Kuurankukassa.
Ystävänkammari ke 18.9. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
lauluseurat ke 18.9. klo 
18.30 Mätäsaholla Pyhän-
nällä. 
Siioninvirsiseurat 19.9. klo 
19 Väinölässä, Matti Nuorala. 
Ompeluseurat pe 20.9. klo 
19 Kestilän ry:llä.
raamattuluokka pe 20.9. 
klo 19 Pulkkilan ry:llä.
kuorotoiminta: Veteraani-
kuoro to klo 12 ja lapsikuoro 
to klo 17 Pyhännän srk-talos-
sa. Stellat ke klo 17 Rantsilan 
ja to klo 15 Pulkkilan srk-ta-
lossa. Kappelikuoro to klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 
Seurakuntakerho ti 17.9. klo 
12 Väinölässä ja to 19.9. klo 

12 Pulkkilan srk-talossa.
Päiväkerhot: to klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa, pe klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, pe klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhohuonees-
sa, ti klo 10 ja to klo 10 ja klo 
13 Nuppulassa Rantsilassa.
Perhekerhot: ma 16.9. klo 10 
Pulkkilan ja Rantsilan srk-ta-
lossa ja ke 18.9. klo 10 Kesti-
län kerhokodissa. 
Varhaisnuoret: ma klo 15.30 
tyttökerho Rantsilan srk-ta-
lon Nuppulassa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerho-
huoneessa ja klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa, to klo 15.30 
Tavastkengän koululla ja to 
klo 15.30 poikakerho Rantsi-
lan srk-talon Nuppulassa. 

Sururyhmä 
läheisensä menettäneille 
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tuntei-
ta, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuole-
ma on kussakin herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viisi kertaa alkaen maanantaina 
14.10. klo  18 Tyrnävän seurakuntatalolla. Tarkoitus on 
kokoontua vuoroin Muhoksella ja Tyrnävällä. Seuraa-
vat kokoontumiset ovat 30.10., 7.11., 13.11., ja 21.11.
Vetäjinä toimivat Tyrnävän kirkkoherra Timo Liikanen 
ja Muhoksen srk:n diakoni Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.10. mennessä 
Timolle, p. 044 7372 611 tai Hannalle, p. 040 5470 784. 

kolmen urkurin urkuilta
torstaina 19.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 

Urkurina Aino Juntunen, Heikki Lumiaho ja 
Timo Liikanen.

timon tasauslenkki 
maanantaina 23.9. klo 18–20. Kirkkoherra Timo haastaa 
Sinut osallistumaan Tasaustempaukseen juosten, sau-
vakävellen, kävellen, pyörällä tai ”vapaalla tyylillä” (ei 
moottoriajoneuvolla). Lähtö yhteisesti Murron koululta 
vetäjien johdolla. Matkavaihtoehdot 4 km ja 13 km. Rei-
tin varrella mehupiste. Murron koululla buffet avoinna 
klo 18–20. Myytävänä pientä purtavaa ja juotavaa. Buf-
fetin tuotto Tasauksen hyväksi. Tule ja tuo ystävät ja naa-
purit mukanasi!

Sururyhmä
puolisonsa menettä-
neille. Puolison kuo-
lemasta noin puoli – 
kaksi vuotta. Kokoon-
tumiset torstai-iltaisin. 
Paikka ja ajat ilmoite-
taan myöhemmin. 
Yhteydenotot Eeva-Lii-
sa Kekkonen, p. 040 
518 1171 tai Kirsti Hak-
karainen, p. 040 508 
3403.
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Saara Tu
o

m
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Mitä Jeesus opettaakaan 
mammonasta?

Mitä eniten 
ajattelet, 
mihin hädässä 
turvaudut – 
se on sinun 
jumalasi.

Raha ja muu maallinen 
omaisuus on tärkeä osa 
elämää, eikä kukaan pär-
jää ilman niitä. Omaisuu-

den ei kuitenkaan pitäisi olla it-
seisarvo, sillä kiinnittyminen sii-
hen vie tilaa tärkeimmiltä asioil-
ta. 

Matteuksen evankeliumin 
kuudennessa luvussa Jeesus opet-
taa: "Älkää kootko itsellenne aar-
teita maan päälle. Täällä tekevät 
koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat 
murtautuvat sisään ja varastavat. 

Kootkaa itsellenne aarteita tai-
vaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste 
tee tuhojaan eivätkä varkaat mur-
taudu sisään ja varasta. Missä on 
aarteesi, siellä on myös sydämesi. 

Silmä on ruumiin lamppu. Jos 
silmäsi on terve, koko ruumiisi 
on valaistu. Jos silmäsi ovat huo-
not, koko ruumiisi on pimeä. Jos 
siis se valo, joka sinussa on, on pi-
meyttä, millainen onkaan pime-
ys! 

Kukaan ei voi palvella kahta 
herraa. Jos hän toista rakastaa, 
hän vihaa toista; jos hän toista 
pitää arvossa, hän halveksii tois-
ta. Te ette voi palvella sekä Juma-
laa että mammonaa.”

Omaisuus voi ottaa
jumalan paikan
Itä-Suomen yliopiston eksegetii-
kan professorin Lauri Thurénin 
mukaan sana mammona tulee al-
kujaan heprean ja aramean kielis-
tä ja tarkoittaa ylipäätään omai-
suutta. 

– Rabbit neuvoivat ihmis-
tä palvelemaan Jumalaa kaikel-
la mammonallaan! Jeesus puhuu 
siitä kuitenkin kuin henkilönä, 
epäjumalana, sillä omaisuus voi 
helposti ottaa Jumalan paikan ih-

misen arjessa. 
– Mitä eniten ajattelet, mihin 

hädässä turvaudut – se on sinun 
jumalasi, kiteytti kirkkoisä Au-
gustinus. Siksi Jeesus varoittaa 
harvasta asiasta niin painokkaasti 
kuin liiasta omaisuudesta. 

Rikkaan on vaikea, ellei peräti 
mahdoton, päästä taivasten valta-
kuntaan. Siksi omaisuuden kans-
sa kannattaa olla oikeasti varo-
vainen.

– Luterilaisesta voi tuntua ou-
dolta, että Jeesuksen mukaan Ju-
mala maksaa hyvistä töistä palk-
kaa. Sitä voi kerätä taivaan tilille. 
Kun järjestät juhlat köyhille, jot-
ka eivät voi kutsua sinua vastavie-
railulle, saat palkkasi kerran Ju-
malalta, hän opasti. 

– Fariseukset eivät olleet rik-

kaita, mutta heitä ihailtiin, koska 
he tekivät näyttävästi paljon hy-
vää ja olivat hurskaita. 

– He tosin osasivat tyhjentää 
myös taivaallisen tilinsä: Kun ih-
miset arvostivat heitä hyvien te-
kojen tähden, he saivat jo palk-
kansa. Taivaassa ei ollut odotet-
tavissa enää mitään.

Taivaassa aarteet 
ovat turvassa
Taivasta, jonne aarteita kehote-
taan kokoamaan, voisi Thuré-
nin mukaan verrata netissä ole-
vaan tietokoneen pilvipalveli-
meen: Vaikka oma läppäri hajo-
aisi, tiedostot säilyvät siellä tur-
vassa – kuin taivaassa. 

Aarteet itsessään ovat moni-
naisia, ja ne voivat olla sekä hyviä 
että pahoja. 

– Maan päällä aarteita ovat yh-
tä lailla taloudellinen kuin sosi-

aalinen varallisuus. Molempiin 
voi alkaa luottaa niin, ettei Ju-
malan apu tunnu enää niin tar-
peelliselta. 

Paavalin (Room. 2:5) mukaan 
taivaaseen voi kartuttaa pahoil-
la töillä myös vihan aarretta. Se-
kään aarre ei hevillä katoa. 

Paras aarre taivaassa ei olekaan 
itse hankittua, vaan lahjaksi saa-
tua. Sellaisen on Jeesus lahjoitta-
nut jokaiselle.

eija NuuTiNeN

Sosiaali- ja terveysjärjestöt 
esittäytyvät Kirkkotorilla

Seurakuntien vapaaehtoisia 
siunataan sunnuntaina

Oulun ev.lut. seurakuntien 
vapaaehtoistoiminnassa  
on mukana noin 2 500 
vapaaehtoista. 

He työskentelevät laaja-alai-
sesti esimerkiksi diakonia- ja lä-
hetystyön sekä lapsi- ja nuoriso-
työn tehtävissä, musiikkitoimin-
nassa ja luottamushenkilöinä.

– Vapaaehtoistoiminta sisältää 
hyvin erilaisia tehtäviä. Tärkein-
tä on lähimmäisen auttaminen ja 
yhdessä tekeminen, kertoo Oulun 
ev.lut. seurakuntien vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori Liisa 
Rahkola.

Rahkolan mukaan vapaaeh-
toistyötä tehdään omien taitojen, 

jaksamisen ja aikataulun mu-
kaan.

– Toiminnassa mukana olevat 
kertovat virkistyvänsä, saavan-
sa uusia ystäviä ja löytävänsä elä-
määnsä uusia asioita. 

– Oulussa vapaaehtoisten 
määrä on kasvanut ja toivomme 
muun muassa Suurella Sydämel-
lä-nettiohjelman ansiosta edel-
leen kasvaa.

Oulun seurakuntien vapaaeh-
toistyötä tekevät saavat siunauk-
sen tehtäviinsä uuden toimikau-
den alkaessa. Vapaaehtoisten siu-
naaminen tapahtuu sunnuntaina 
15.9. kello 10 alkavissa messuis-
sa Oulun tuomiokirkossa, Karja-

Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen toimintaan osal-
listuu melkein miljoona 
suomalaista.

Järjestöjen jäseninä, toimi-
joina sekä tuen ja palvelujen 
käyttäjinä ovat usein hanka-
lissa elämäntilanteissa elävät 
kuten pitkäaikaissairaat, vam-
maiset sekä päihde- ja mielen-
terveyskuntoutujat.

Oulussa sosiaali- ja terveys-
järjestöt esittäytyvät Järjestö-
messuilla 20. syyskuuta Kirk-
kotorin koulutuskeskuksessa. 

Messuilla kokemusasian-
tuntijat kertovat omia kos-
kettavia kokemuksiaan kuten 

”Kun tanssiminen on yhtä tus-
kaa – nivelrikkoisen tarina”. 

Järjestömessuilta tavoittaa 
30 sosiaali- ja terveysjärjestöä. 

Messut avaa Oulun apulais-
kaupunginjohtaja Sinikka Sa-
lo.

Messuilla puheenvuoron 
käyttävät muun muassa vam-
maisjärjestö Kynnys ry, Nuor-
ten Ystävät ry, Oulun Aivovam-
mayhdistys ry, Oulun seudun 
muistiyhdistys, Pohjois-Suo-
men syöpäyhdistys sekä Mu-
nuais- ja maksaliitto.

Lisätietoa messuista osoit-
teessa www.soste.fi

sillan kirkossa ja Kiimingin kir-
kossa sekä kello 12 alkavassa mes-
sussa Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Haukiputaan kirkossa siunaami-
nen tapahtuu sunnuntaina 22.9. 
kello 10 alkavassa messussa.

Tietoa tarjolla olevista vapaa-
ehtoistehtävistä löytyy osoitteesta 
www.suurellasydamella.fi.

www.suurellasydamella.fi


