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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Isoja murheita ja pieniä huolia, niitä on annettu meis-

tä jokaiselle.

Kaikkihan me tunnemme jonkun, joka kuorruttaa 

jälkikasvun heijastimilla ja kyllästymiseen saakka varoit-

telee siitä tietystä vaarallisesta risteyksestä. 

Tunnemme ihmisen, joka huolehtii, saako lapsi kave-

reita päiväkodissa tai uskaltaako teinin päästää mopon 

kanssa liikenteeseen. Suree jo ennakkoon, löytyykö 

iäkkäille vanhemmille aikanaan laadukas hoitopaikka. 

Murehtii, jaksaako itse uudistua työelämän vaatimus-

ten tahdissa tai löytääkö työpaikkaa ylipäätään. Stres-

saa siitä, että on terve työikäinen ihminen, mutta ei 

saa pestyksi kotinsa ikkunoita kerran vuodessa. Ja niin 

edelleen.

Monet huolet ovat aiheellisia, jotkut turhia, osa aivan 

ylimitoitettuja. Kirjailija, teologi ja kouluttaja Anna-Lii-

sa Valtavaara on kiertänyt ympäri Suomea luennoimas-

sa siitä, kuinka kaikkia huolia on turha raahata mukana 

päivästä toiseen. 

Valtavaaran mukaan turhat huolet ovat aika- ja ener-

giavarkaita. Lisäksi liiallinen hätäily, hössöttäminen, jos-

sittelu ja varmistelu kuormittaa läheistenkin elämää.

Sunnuntaina Valtavaara puhuu Rantsilassa muun 

muassa siitä, miten erottaa turha huolehtiminen tar-

peellisesta ja omat huolet toisten huolista.

Valtavaara puhuu ja kirjoittaa myös kiltteydestä. Ter-

ve kiltteys luo hyvää sekä itselle että muille. Vääränlai-

nen, tukahduttava kiltteys uuvuttaa. 

Valtavaaran mukaan elämää kapeuttavasta ja kah-

litsevasta, vääränlaisesta kiltteydestä on mahdollisuus 

toipua. Kiltti on mahdollista olla itseään unohtamat-

ta. Myös omat tarpeet ja toiveet voi joskus asettaa etu-

sijalle.

– Ole armollinen myös itseäsi kohtaan, Valtavaara 

kehottaa ja kannustaa opettelemaan tervettä huolet-

tomuutta ja tässä hetkessä elämisen taitoa.

Jospa aloittaisi sillä, että jättää ne ikkunat pesemät-

tä tänäkin vuonna.

Ole armollinen myös itseäsi kohtaan

JEESUS HALUAA tulla osaksi jokaisen 
elämää. Hän ei kuitenkaan ole tunkeilija 
vaan herrasmies, joka odottaa että avaam-
me oven elämäämme. Kun sen avaamme, 
meillä on lupa odottaa radikaalejakin 
muutoksia elämässämme: erilaista pa-
rantumista, vapautumista ja yliluonnol-
lista rauhaa ja iloa.

Elämänmuutoksestaan Me Naiset -lehdessä 
kertonut Amadeus Oilinki, seurakuntalainen.fi 17.9.

KIRKON VIISAS perhetyöntekijä sanoi, et-
tä avioliitossa on parempi olla onnellinen 
kuin oikeassa. Sama toimii myös kirkossa. 
On hyvä keskittyä siihen, mikä meitä kris-
tittyjä yhdistää.  Ja ottaa todesta suuren 
Mestarin opetus Jumalan ja lähimmäis-
ten rakastamisesta.

Pirjo Wesaniemi pääkirjoituksessa, 
Askel 9/2013

KIRKON TYÖSSÄ on oikeastaan kaksi pe-
rinteistä tapaa: ylhäältä jyrähtely ja rin-
nalla kulkeminen. Karkeasti sanoen val-
taosa kirkon työtä on rinnalla kulkemis-

ta, mutta mielikuvaa kirkosta hallitsee sil-
ti ylhäältä jyrähtely.

Seppo Simola pääkirjoituksessa, 
Kirkko&Kaupunki 11.9.

KIRKOSSA EPÄJÄRJESTYS koetaan rik-
keeksi Jumalan käskyjä vastaan. Käskyt 
antavat suojan sille, mitä pidämme elä-
mässämme normaalina. Raamatun ker-
tomukset esittävät kuitenkin lukuisia to-
disteita siitä, miten Jumala rikkoo järjes-
tystä ja auttaa joskus ihmisiä uhmaamaan 
elämän sääntöjä.

Kirkkoherra Roger Rönnberg, 
Esbo svenska församling, Esse 12.9.

JOS NUORALLAKÄVELIJÄ katsoo alas tai 
taaksepäin, hän putoaa. Elämässä katse 
on pidettävä eteenpäin ja kohti Kristusta. 
Muistoihin on hyvä palata, mutta niissä 
ei voi elää. Tämä päivä on annettu elet-
täväksi.

Vaimonsa itsemurhan vuoksi 
menettänyt Tero Peltola, Sana 12.9.

 
Aatoksia

Aurinkomummo

Olin vetämässä äitileiriä Pudas-
järven Hilturannan vanhassa 
pappilassa. 

Äitien joukossa oli mum-
mo, jolle nuoret äidit antoivat lempi-
nimen aurinkomummo. Nimi tuli sii-
tä, että tämän ihmisen iän rypistämät 
kasvot sulivat ystävälliseen, aurinkoi-
seen hymyyn. Mummo saattoi yhtä ai-
kaa hymyillä aurinkoisesti ja itkeä niin, 
että kyyneleet kimaltelivat hymyn läpi. 

Kun kuuli aurinkomummon elä-
mäntarinan, nauru ja itku saivat syvän 
merkityksen. Aurinkomummo oli pa-
ennut kodistaan Uukuniemeltä jatko-
sodan jaloista. Hän näki kun koti kaik-
kine rakennuksineen paloi rajan taka-
na, vihollisen puolella. 

Koditon nuori tytär lähti kävele-
mään evakkotaipaleelle, joka ulottui 
Rovaniemelle asti ja viimein Pudasjär-
velle, Pintamolle Meiskantien varteen. 

Mummo asui vuokralla yhden huo-
neen hirsituvassa. Tuvassa oli leivinuu-
ni, hella ja piisi, pöytä ja puusänky, iloi-
set matot lattialla ja ikkunalla palsa-
mit. Mitään nykyajan mukavuuksia ei 
ollut, mummo saunoi vuokranantajan 
saunassa. 

Kun mummon tapasi mökissään 
hän alkoi tavallisesti kertoilla aurin-
koisesti hymyillen ja itkien, kuinka 
kaikki naapurit ja ihmiset ovat hänelle 
ystävällisiä ja hyviä. 

Kerran päätimme tehdä kavereiden 
kanssa yllätyshyökkäyksen: kun satei-
sena ja harmaana päivänä astuisimme 
mökkiin, mummoa ei varmaan nau-
rattaisi. Sisään astuttuamme mummo 
hymyili aurinkoisesti ja itki iloaan yl-
lätysvieraista. Lattialla oli monta san-
koa ja vatia, joihin vesi noppasi vuota-
vasta laipiosta. 

Mummo naureskeli:”Naapurin hy-
vät pojat tulevat korjaamaan katon, ei 
hätää, pöydän alla on ihan kuivaa, me-
nen sinne istumaan jos niikseen tu-
lee.” Häpesimme omaa tyytymättö-
myyttämme.

Aurinkomummo asui lopun elä-
mänsä vanhustentalossa, viihtyisäs-
sä yksiössään. Hän muisti luetella hy-
myillen ja itkien: ”Ei voi olla enää pa-
remmin. On kaikki mukavuudet, on 
lämmintä ja helppoa, vieressä terveys-
keskus, kirkko ja seurat, ystäviä ympä-
rillä ja suurimpana lahjana se, että saa 
uskoa armosta synnit anteeksi.”

Sain tehdä aurinkomummolle vii-
meisen palveluksen. Alkukesän aurin-
ko paistoi lämpimästi kun seisoimme 
haudalla. Juuri kun olin aloittamas-
sa puhetta, lähimännyssä istuva peip-
po lauloi pakahduttavan riemullisesti. 

Sanoin, että Luoja lähetti peipon 
tuomaan terveisiä aurinkomummol-
le Karjalan laulumailta ja samalla sii-
tä maasta, jonka mummo saa ylösnou-
semuksessa. Siinä maassa paistaa au-
rinko aina eikä se laske koskaan.

Erkki Piri
Kirjoittaja on eläkepäivistään

Oulussa nauttiva rovasti
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Diakoniseen perhetyöhön 
halutaan panostaa

Kirkkoherranvaali vaatii paljon valmistelua

Juuri julkaistussa 
valtakunnallisessa 
tutkimuksessa nousevat 
esiin muun muassa 
perhetyön resurssit 
sekä syrjäytyneet 
nuoret. Samat asiat 
koskettavat myös Oulun 
ja ympäristökuntien 
seurakunnissa.

Tutkimus kertoo diakonia-
työntekijöiden kaipaavan li-
säresursseja erityisesti per-
heiden kanssa tehtävään 

työhön. Juuri julkaistu Diakonia-
barometri 2013 kuvaa diakoniatyö-
tä työntekijöiden näkökulmasta.

– Yleensä diakoniatyössä kaiva-
taan joko lisää tekijöitä tai nykyisten 
henkilöstöresurssien erilaista käyt-
töä, Titi Gävert tutkimuksen työ-
ryhmästä täsmentää.

Oulujoen diakoniatyöntekijä 
Ulla-Maija Ruotsalainen tietää, 
että seurakunnan sisälläkin alu-
eet voivat olla hyvin erilaisia kes-
kenään.

– Toisissa paikoissa korostuu esi-
merkiksi vanhustyö, jossakin työ 
painottuu enemmän perheisiin.

Perhetyöhön erikoistunut 
Kempeleen seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Soile Pakkanen 
kertoo barometrin tulosten kuu-
lostavan tutuilta. Kempeleessä 
seurakunnan perhetyössä pohdi-
taan parhaillaan uusia järjestelyjä 
yhteistyökumppaneiden suhteen. 
Oulun seurakuntayhtymän per-
heasiain neuvottelukeskus on äs-
kettäin päättänyt rajata asiakas-
kuntansa oululaisiin.

– Käymme parhaillaan neu-
votteluja siitä, minne voimme oh-
jata kempeleläiset apua kaipaavat 
perheet.

Muutakin kuin 
taloudellista tukea
Ruotsalainen ja Pakkanen ker-
tovat perheiden kohtaavan sa-
manlaisia haasteita kummassa-
kin seurakunnassa. He kohtaa-
vat useimmiten taloudellisia on-
gelmia ja työttömyyttä, sekä vai-
kean taloudellisen tilanteen mu-
kanaan tuomia ongelmia.

Tukea haluttaisiin pystyä anta-
maan ennaltaehkäisevästi.

– Usein ihmiset tulevat dia-
koniatyöntekijän juttusille vas-
ta silloin, kun tilanne on jo kär-
jistynyt kriisiksi. Jos heitä voitai-
siin auttaa ajoissa, voitaisiin eh-
kä välttyä kokonaan, Pakkanen 
pohtii.

Monet hakevat diakoniatyöstä 
taloudellista tukea.

– Avustamme taloudellisessa 
tilanteessa sen verran kuin pys-
tymme. Voimme esimerkiksi oh-
jata velkaneuvojalle tai auttaa ha-
kemaan avustusta tietyiltä tahoil-
ta. Vain harvoin apu kuitenkaan 
on vain taloudellista, Ruotsalai-
nen kertoo.

Pakkanen korostaa parisuh-
teen merkitystä perhetyössä. 
Hän haluaisikin tarjota perheille 
enemmän mahdollisuuksia pari-
suhteen hoitoon.

– Parisuhteen ongelmat hei-
jastuvat koko perheen hyvinvoin-
tiin, hän tiivistää.

Alttius 
syrjäytyä periytyy
Diakoniabarometrissä nousi esil-
le myös syrjäytymisen periytymi-
nen. Myös Oulujoella ja Kempe-

leessä on huomattu, että syrjäy-
tymiseen johtavat asenteet ja elä-
män lähtökohdat näkyvät suku-
polvesta toiseen.

– Tyypillisiä haasteita ovat esi-
merkiksi miten saada opiskelut 
loppuun ja kuinka työllistytään, 
Ruotsalainen kertoo.

Pakkanen on nähnyt vanhem-
pien jopa kannustavan lapsiaan 
jäämään työttömäksi.

– Vanhemmat saattavat sanoa 
lapselleen, että ei kannata mennä 
noin matalapalkkaiseen työhön 
kun saman rahan saa jäämällä 
kotiin työttömäksi.

Pakkanen uskoo syrjäytynei-
den nuorten ongelmien olevan 
hyvin syvällä.

– Ongelmat liittyvät usein itse-
luottamuksen ja itsetunnon puut-
teeseen. Heikko itsetunto sitten 
näkyy esimerkiksi ihmissuhteis-
sa ja päihteiden käytössä.

– Asenne, että ei kannata edes 
yrittää, voi olla iskostunut hyvin 
syvälle. Silloin on vaikeaa saada 
apua perille vaikka sitä tarjottai-
siinkin, Pakkanen miettii.

Haasteet 
pysyvät
Nyt julkaistu tutkimus on jo seit-
semäs diakoniabarometri. Kun 
kyselyn tuloksia verrataan ai-
kaisempiin vuosiin, voi huoma-
ta haasteiden pysyvän paljon sa-
moina.

– Lisäresursseja kaivattiin kak-
si vuotta sitten samoihin kahteen-
toista diakonian osa-alueeseen 
kuin vuonna 2013. Lisäksi neljä 
eniten saanutta mainintaa ovat 
samat ja samassa järjestyksessä, 
tutkimuksen toteuttanut Jouko 
Kiiski toteaa barometrin tiivis-
telmässä.

Kärkinelikosta löytyvät van-
hustyö, perhetyö, kotikäyntityö 
ja vapaaehtoistyö.

Kannustavina tuloksina tut-
kimuksessa huomattiin tiivis 
yhteistyö muiden tahojen kuten 
kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Diakoniatyöntekijät kokevat 
kyselyn perusteella työnsä kuor-
mittavaksi mutta antoisaksi. Lii-
allinen työmäärä, vaikeat asiak-
kaat ja matala palkkataso koettiin 
raskaiksi asioiksi.

Tärkeimpänä voimia antavana 
tekijänä nousi esiin Jumalaan us-
kominen. Myös huumori ja hyvät 
työkaverit tukevat diakoniatyön-
tekijöiden jaksamista.

Vuoden 2013 diakoniabaro-
metri julkaistaan diakoniatyön-
tekijöiden päivillä Jyväskylässä.

kAiSA ANTTiLA

Kirkkoherranvaalin valmis-
telu alkaa jo ennen kuin 
virka ilmoitetaan avoi-
meksi. Tuomiokapituli 

selvittää seurakunnasta, vaatii-
ko kyseisen kirkkoherran viran 
hoitaminen jotain tiettyä erityis-
osaamista. Tämä huomioidaan 
myös hakijoiden vaalikelpoisuut-
ta tutkittaessa.

– Esimerkiksi seurakuntayhty-
män hallinnon tuntemus voi ol-
la tällaista erityisosaamista, sanoo 
Oulun hiippakunnan tuomiokapi-
tulin pappisasessori Juha Rauhala.

Hakuajan jälkeen tutkitaan 
kaikkien hakemuksensa määrä-
aikaan mennessä toimittaneiden 
pätevyys kyseiseen virkaan.

– Puhutaan sellaisista, kuin 
taito ja kyky hoitaa virkaa. Nä-
mä arvioidaan koulutuksen, työ-

Ongelmat 
liittyvät usein 
itseluottamuksen 
ja itsetunnon 
puutteeseen. 
Heikko itsetunto 
sitten näkyy 
esimerkiksi 
ihmissuhteissa 
ja päihteiden 
käytössä.

Soile Pakkanen

S a nna K r o o k

Diakoniatyössä kaivataan lisää mahdollisuuksia ennakoivaan työhön.

kokemuksen ja haastattelun pe-
rusteella. Käytännössä kyse on 
samasta asiasta kuin muussakin 
työnhaussa.

– Tasapuolisuus ja objektiivi-
suus ovat erittäin tärkeitä, Rau-
hala korostaa.

Pappisasessori valmistelee en-
simmäiselle, toiselle ja kolman-
nelle vaalisijalle asettamisesta esi-
tyksen tuomiokapitulille, joka te-

kee päätökset vaalisijoista.
– Kirkon oma lainsäädäntö 

määrää, että näin on toimittava. 
Sitä on myös kritisoitu paljon. Jos 
onkin vaikka neljä aivan timant-
tista ehdokasta, niin joku on silti 
pudotettava, toteaa Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulin no-
taari Outi Äärelä.

Ylimääräiseltä sijalta
vaikeampi tulla valituksi
Kolmen ensimmäisen vaalisijan 
lisäksi voidaan muita hakijoita 
todeta kelpoisiksi ylimääräiselle 
vaalisijalle. Tämä ei kuitenkaan 
automaattisesti tarkoita sitä, et-
tä on mukana vaaleissa.

– Ylimääräiselle vaalisijal-
le päästäkseen täytyy vähintään 
kymmenen äänioikeutetun seu-
rakuntalaisen tehdä asiasta kir-

jallinen pyyntö kirkkoherranvi-
rastoon. Pyyntö täytyy toimittaa 
perille viimeistään viimeisen vaa-
lisaarnan jälkeisenä keskiviikko-
na, Äärelä kertoo.

Kun vaalilautakunta on kä-
sitellyt asian ja tehnyt hyväksy-
vän päätöksen, hakija on muka-
na vaalissa ylimääräisellä vaali-
sijalla.

Ehdokas ei kuitenkaan ole sa-
malla viivalla ensimmäisellä, toi-
sella ja kolmannella vaalisijoilla 
olevien ehdokkaiden kanssa. Tul-
lakseen valituksi ylimääräiseltä 
vaalisijalta ehdokas tarvitsee vä-
hintään yhden kymmenesosan 
koko seurakunnan äänioikeutet-
tujen äänistä ja vähintään puolet 
annetuista äänistä.

– Näiden molempien ehtojen 
on täytyttävä. Täytyy siis saa-

da ihmiset liikkeelle ja äänestä-
mään.

Jos seurakuntalainen antaa 
äänensä ylimääräisellä vaalisi-
jalla olevalle hän saa antaa myös 
toisen äänen: joko ensimmäisel-
lä, toisella tai kolmannella sijal-
la olevalle.

– Ääniä laskettaessa tarkiste-
taan ensin, saako ylimääräisellä 
vaalisijalla oleva riittävästi ääniä. 
Jos ei, niin lasketaan nämä toise-
na annetut äänet, Äärelä kertoo.

Ensimmäisellä, toisella ja kol-
mannella vaalisijalla olevat ovat 
samalla viivalla keskenään.

– Ainoastaan silloin, jos jotkut 
heistä saisivat täsmälleen saman 
määrän ääniä, ylemmällä vaalisi-
jalla oleva tulisi valituksi.

kATJA kiiSkiNEN

Käytäntöä on myös 
kritisoitu paljon. Jos 
onkin vaikka neljä 
aivan timanttista 
ehdokasta, niin joku 
on silti pudotettava.

Outi Äärelä
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Lestadiolaisen uudenheräyksen synty

Sekaantumatta SRK-vanhoilli-
suuden 1970-luvun ”ongelmajät-
teen” käsittelyyn tai puuttumat-
ta uudenheräyksen ”lakioppiin” 

haluan oikaista Rauhan Tervehdykses-
sä 28/2013 esiintyneen nimeeni laite-
tun lainauksen. 

Professori Heikki Lantto esittää si-
nänsä kiinnostavassa ja kirkkohistori-
allisen muistitiedon kannalta merkit-
tävässä kirjoituksessaan uuttaheräys-
tä luonnehtivan analyysin, jonka yhte-
nä lähteenä on allekirjoittaneen teksti 
kirjoituskokoelmasta Lestadiolaisuu-
den monet kasvot (Iustitia 14/2001). 
Artikkelissani Lestadiolaisuuden ha-
jaannukset (s. 13) totean uudenherä-
tyksen synnystä: ”Kittilästä liikkeelle 
lähtenyt uusiheräys halusi palata liik-
keen alkuvaiheen voimakkaisiin pie-
tistisiin korostuksiin ja vieroksui liian 
ávaraa´ evankeliumin julistusta. Uu-
siheräys torjui lestadiolaisyhteisön ai-

nutlaatuisuuden merkityksen korosta-
misen ja halusi ottaa etäisyyttä rajat-
tuun seurakuntakäsitykseen. Samalla 
se suuntautui pakanalähetystyöhön yh-
teistyössä Suomen lähetysseuran (SLS) 
kanssa.” 

That ś it. Professori Lanton esittä-
mää sitaattia ei artikkelistani löydy, ei 
sivulta 17, ei muualtakaan. Kysymys 
lienee jonkun toisen tutkijan tekstistä. 
Kysymyksessä on toki kirkkohistorial-
lisesti kohtuullisen hyvä, joskin varsin 
suoraviivainen luonnehdinta yhdestä 
lestadiolaisuuden suuren hajaannuk-
sen ominaispiirteestä. 

Mainittua Iustitian numeroa ei ole 
enää myynnissä, mutta netistä goog-
lettamalla (Jouko Talonen Lestadiolai-
suuden hajaannukset) artikkelini on 
luettavissa.

Jouko TALoNEN
Vantaa

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ anna palautetta

Vielä kerran SRK:n ja Uusheräyksen "Opeista"

SRK:n ja Uusheräyksen "opeista" 
vielä sen verran, että ne ovat mi-
nulle muiden kertomina yhtä to-
sia niihin liittyvien epätoivoisten 

ihmisten tekemiä itsemurhia myöten. 
Menneisyyden ylilyönnit ja uskomat-
tomat hairahdukset eivät leimaa käsi-
tystäni näistä liikkeistä tänä päivänä. 
Kysymys on rehellisyydestä historialle. 

Lain kolmas käyttö on toinen jut-
tu. Kalevi Silvolan ja Pekka Siljande-
rin kirjoituksista saa vaikutelman, et-
tä erilainen käsitys tästä asiasta erottaa 
oleellisesti – toivottavasti ei pelastuk-
sen kannalta kuitenkaan ratkaisevas-
ti – Uusheräyksen vanhoillisista, joilla 
vuosisadan takainen tilanne huomioon 
ottaen tarkoitettaneen nykytilanteessa 
SRK:ta ja Pikkuesikoisuutta (Rauhan 
Sana). Viimeksi mainituthan olivat yh-
tä vuoteen 1937 asti. 

Itse ajattelen, että käytännön kristil-
lisyyden tasolla suhtautumisessa evan-
keliumiin (syntien aneeksiannon julis-
tamiseen) saattaa liikkeiden välillä ol-
la merkittävämpiä eroja kuin suhtautu-
misessa lakiin. 

Omakohtainen kokemukseni on, et-
tä kaikkien näiden kolmen liikkeen ti-
laisuuksissa voitaisiin perättäisissä pu-
heissa opettaa ensin, kuinka Kristus 
on lain loppu, ja kehottaa sitten seu-
raavassa valvomaan ja kilvoittelemaan 
kalleimmassa uskossa, ettei maailma, 
perkele ja oma liha saisi valtaansa. Ajat-
telen, että tällöin toteutuu myös se, mi-
tä Luther on tarkoittanut lailla kristi-
tyille. 

HEikki LANTTo
Professori

Haukipudas

VERKKOPALAUTETTA:

• IHMETTELEN SUURESTI, miksi luteri-
laisen kirkon papit eivät siunaa lapsia.

Jeesus antaa siitä oivallisen esimer-
kin. Hän otti lapset syliinsä ja siunasi 
heidät. Nimenomaan siunasi, ei kasta-
nut.

Näkisin perheen pyynnön saada pap-
pi mukaan nimenomaan mahdollisuute-
na viedä ilosanomaa.

Miksi ei viaton lapsi ansaitse kirkon 
siunausta sellaisenaan? Jeesuksen mu-
kaan lasten kaltaisten on taivasten val-
takunta.

Menkää arvoisat papit, kirkkoherrat 
ja piispat sinne, minne teitä oikein pyy-
detään mukaan.

• OLIPA MUKAVA ele Kärppien junioreil-
ta vastata piispan kävelyhaasteeseen. 

Kiitos Karppisen pariskunnalle, kun 
toitte pojat kävelemään!

• VETELIN KIRKKOHERRA Vesa Parpala 
totesi 12.9.2013 Keskipohjanmaassa, et-
tei hän työskentele naispappien kanssa 
jumalanpalveluksessa. 

Tässä vain yksi esimerkki siitä, et-
tä Suomessa on vuonna 2013 olemas-
sa työnantaja, jonka sisällä tapellaan 
edelleen siitä, ovatko naiset tasa-arvoi-
sia miesten rinnalla. Tuo työnantaja on 
Suomen ev.lut. kirkko. 

Tällaista kirkossa on vielä vuonna 
2013. Olisi mielenkiintoista kuulla piis-
pan lausunto asiasta. 

• KAISA ANTTILAN kommentoinnista 
Sinappia-kirjoituksessa tuli nyt ainakin 
minulle ruusun hakeneelle paha mieli ja 
kummastus. Ei kaunista taideteosta pi-
lannut se, että ihmiset hakivat ruusun-
sa osittain hieman "liian aikaisin", vaan 
ruusuja noutaneiden mielestäni ihan ai-
heeton sättiminen. 

Itse koin niin, että kun ihmiset ottivat 
ruusuja rauhassa sitä mukaa kun tulivat, 
vältyttiin juuri siltä paniikilta, runno-
miselta ja kyynärpäin huitomiselta min-

kä olisi aiheuttanut se, että kaikki oli-
sivat samalla sekunnilla syöksyneet ka-
peille käytäville ruusuja irrottelemaan. 

Kuulin kaupungin työntekijältä tar-
koituksen olevan,  että jokainen vie mu-
kanaan kokonaisen sellaisen suuren ruu-
supatjan. Monelle se tuli ihan varmaan 
järkytyksenä, mitenpä sellaista kuljetat. 
Moni oli liikkeellä pyörällä, kun oli ku-
vitellut, että ruusut ovat irrotettavissa 
yksittäin.

No osa irrottikin – ne harvat, jol-
la sattui olemaan mukana työkaluja. 
Useimmille tuli ongelma ja yllätys. Ruu-
sun juuret siinä kyllä helposti katkesivat, 
mutta eihän patjaa pyörällä viedä.

Mitä tulee ruusujen hakumääriin, 
tuskinpa siinä kovin moni silmät kiilu-
en itselleen hamstrasi. Sen sijaan moni 
jalosti etsi naapurin mummon tai työs-
säkäyvän ystävän pyytämää ruusua sa-
malla mukaansa, mikä minusta ainakin 
on sitä lähimmäisenrakkautta parhaim-
millaan. Ainakin itselleni kerrottiin, et-
tä mitä ei haeta menee roskiin. Hyvä, et-
tä moni vei myös niille, joiden omat jalat 
eivät kantaneet paikalle. 

Hieman joustavuutta ja suurpiirtei-
syyttä siis mukaan elämään myös aja-
tusten ruusutarhaan, niin sujuu yhtä nä-
tisti ja jouhevasti kuin tuo ruusujenkin 
nouto, henkisiäkään kukkia ja varpaita 
tallomatta!

• ARKKIPIISPA Kari Mäkisen näkemys 
on, ettei kirkolta olisi pois, jos myös 
muut kirkot saisivat oikeuden kerätä tu-
lojaan veroluonteisesti jäseniltään. 

Totta, mutta vain, jos tarkastellaan 
pelkästään rahaa. Kokonaan toinen asia 
on se, mihin ja miten jotkut muut ”kir-
kot” verorahoja käyttäisivät. 

• KATJA KIISKISEN Sinappia-kirjoituk-
seen: Selevä se, virkistävvää luvettavaa. 
Vaekka: sanon kerran, että laetan ka-
meran lattaokseen, sanosi Murresisko ei 
niin kaokana Kajjaanista.

Ve s a R a n t a

Tuomiorovasti Matti Pikkaraisen muotokuva paljastettiin sunnuntaina  15.syyskuuta 2013 Oulun Vanhassa pappilassa. Teoksen 
on maalannut oululainen kuvataiteilija Raimo Törhönen (kuvassa oikealla).  Muotokuva paljastettiin jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahveilla. Puheen piti Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reijo Sallinen. Paikalla Vanhassa 
pappilassa oli noin satakunta henkeä. Muotokuva siirretään keskustan uuteen seurakuntataloon, kun se valmistuu loppiaisena. 
Seurakuntayhtymällä on tapana maalauttaa tuomiorovasteista muotokuvat.

Postia
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Lasten
oikeuksissa
puutteita
Uskontojen uhrien tuki UUT 
ry ja entisten Jehovan todista-
jien yhteisö ovat tehneet oma-
aloitteisen selvityksen lapsi-
asiavaltuutetulle lasten ase-
masta Jehovan todistajien kes-
kuudessa. 

Mukana on 17 kertomusta, 
jossa entiset Jehovan todistajat 
kertovat lapsuuden kokemuk-
sistaan. Kertomuksista on sel-
vityksessä analysoitu lasten oi-
keuksien toteutumisen kannal-
ta merkittäviä teemoja.

Selvityksen mukaan Jeho-
van todistajien lapset altistu-
vat opetuksille, jotka ylläpi-
tävät vakavia pelkoja. Lapset 
pelkäävät pian tulevaa maail-
manloppua sekä heidän omaa 
ja läheistensä mahdollista kuo-
lemaa Harmagedonissa, selvi-
tyksessä todetaan. Jehovan to-
distajien lapset myös ajattele-
vat pahojen henkien olevan to-
dellisia, vaarallisia ja uhkaa-
van heitä. Lisäksi he pelkäävät 
yhteisön ennustamaa kaikkien 
kansojen hyökkäystä Jehovan 
todistajia vastaan, selvitykses-
sä sanotaan.

Lisäksi selvityksessä kiinni-
tetään huomiota muun muassa 
pakolliseen ovelta ovelle -työ-
hön, lasten ja nuorten eristä-
miseen yhteisön ulkopuolises-
ta seurasta, yhteisön tiukkaan 
seksuaaliopetukseen ja yhtei-
söstä erottamiseen.

Agnostikkoillat
saavat jatkoa
Agnostikkoillat poikivat ke-
väällä useamman kantelun 
Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituliin. Kohusta huolimat-
ta tai juuri sen vuoksi agnos-
tikkoillat jatkuvat vuoden 2014 
tammikuussa tutun nelikon 
johdolla. Kukin neljästä pasto-
rista on valinnut uuden rävä-
kän väitteen keskustelun ava-
ukseksi.

Kirkon ulkopuolella ei ole 
pelastusta, Jumala ei luonut 
maailmaa -teemalla alustaa 
Àrpád Kovács, Rukoileminen 
on turhaa -väitteeseen pureu-
tuu Päivi Jussila, Jeesus ei ollut 
Jumalan poika on lähtökohta-
na Stiven Naatuksella, Mikko 
Salmi avaa osaltaan keskuste-
lun teesillä Raamattu ei ole Ju-
malan Sanaa.

Maata kiertelemässä

Kenian presidentti ja vara-
presidentti joutuvat Haa-
gin kansainvälisen rikos-
tuomioistuimen eteen 

epäiltynä rikoksista ihmisyyt-
tä vastaan.  Kenian parlamentti 
pahastui asiasta ja äänesti viime 
viikolla sen puolesta, että Kenia 
jättäisi rikostuomioistuimen jä-
senyyden.

Roomalaiskatolinen kirk-
ko ja Kenian kirkkojen kansalli-
nen neuvosto pitävät parlamen-
tin kantaa vahingollisena.  Keni-
an katolinen arkkipiispa Zaccha-

eus Okoth,  piispojen Oikeus ja 
rauha -komission puheenjohta-
ja uskoo, että vetäytyminen jäse-
nyydessä vahingoittaisi ihmisoi-
keustilannetta maassa.

– Vetoamme parlamentti-
edustajiin,  jotta nämä luopui-
sivat aloitteestaan, joka vain va-
hingoittaisi Keniaa, Okoth sanoi 
10.syyskuuta, samana päivänä, 
jolloin varapresidentti William 
Ruto joutui oikeuden eteen.

Presidentti Uhuru Kenyattan 
oikeudenkäynti alkaa marras-
kuun 12. päivä. Syytettyjen us-

kotaan olleen vastuussa vuosi-
en  2007–2008 vaalien jälkeises-
tä väkivallasta, jossa kuoli run-
sas 1 000 ihmistä. Noin 650 000 
joutui pakenemaan väkivaltai-
suuksia.

– Hallituksen täytyy tehdä yh-
teistyötä tuomioistuimen kans-
sa, jotta se saa työnsä päätökseen, 
Okoth kehotti.

Kenian evankelikaaliset kir-
kot ja maan muslimien neuvos-
to kannattavat vetäytymistä kan-
sainvälisestä rikostuomioistui-
mesta.

Sheikki Adan Wachun mu-
kaan syytetyt pitäisi panna ke-
nialaisen oikeusistuimen eteen, 
koska Kenia on itsenäinen maa.

Pastori Wellington Mutiso, 
maan baptistikirkkojen johtaja 
sanoo, että alussa baptistit uskoi-
vat, että tuomioistuimesta saa oi-
keutta. 

– Nyttemmin tuomioistuin on 
politisoitunut, Mutiso väittää.

PEkkA HELiN

Lähde: Religion News Service

Keniassa riidellään Haagin tuomioistuimesta

Miesten suoraa puhetta 
Kellonkartanossa

Kellonkartanon miesten 
päivässä kuultiin lauan-
taina väkeviä puheenvuo-
roja. Kellonkartano on 

kristillinen loma- ja kurssikes-
kus, joka sijaitsee Oulun Kellos-
sa. Sen omistaa viidenteen herä-
tysliikkeeseen kuuluva Suomen 
Raamattuopisto.

Tällä kertaa erityisesti teknii-
kan miehet tuntuivat olevan pai-
kalla, sillä lähes kaikki Rauhan 
Tervehdyksen siteeraamat pu-
heenvuoron käyttäneet olivat in-
sinöörejä. Poikkeuksen teki eko-
nomi  Heikki Mäki-Pesola.

Keskustelun avasi Suomen 
Raamattuopiston vapaaehtoinen 
julistustyöntekijä Unto Pulkki-
nen, jonka isä tuli uskoon, kun 
poika oli 18-vuotias.

Isän katseeseen tuli lempeys. 
Saman rakkauden katseen Pulk-
kinen näki myöhemmin hänelle 
todistaneiden nuorten silmissä.

Katse puhutteli. Pulkkinen otti 
Kristuksen  vastaan vuonna 1979.

Pulkkinen puhui myös lapsuu-
den historiasta, joka kullakin on 
sisällään.

– Se on elämän kauhea käsi-
kirjoitus, josta Jeesus vapaut-
taa, Pulkkinen tähdensi. Pahas-
ta kierteestä pääsee kuin pääsee-
kin irti.

Juopon 
elämää
Raamattuopiston vapaaehtoinen 
julistustyöntekijä, Pohjolan enti-
nen vakuutusjohtaja Heikki Mä-
ki-Pesola on elänyt pätkän elä-
mää, josta ei puuttunut vauhtia 
eikä värivaloja.

– Olin sisältä puliukko, mi-
tä moni ei uskonut, sillä olin aina 
erinomaisen hyvin pukeutunut, 
Mäki-Pesola sanoo. Silti uralla 
kömmittiin jotenkuten eteenpäin.

– Olen pettänyt, valehdellut ja 
varastanut. Surmannut en ole ke-
tään, ellen sitten vaimoa henkisesti.

– Lopulta en olisi jaksanut juo-
da, mutta oli pakko. Anonyymei-
hin alkoholisteihin oli kilometrin 
korkuinen kynnys, mutta se kyn-
nys oli ylitettävä. Minun oli sa-
nottava ääneen, että olin alkoho-
listi. Olin suossa, mutta en ym-
märtänyt, että olin siellä Juma-
lan työharjoittelussa. Myöhem-
min ymmärsin, että olin siellä 
Jumalan johdatuksessa siksi, että 
minun on sitten myöhemmin vä-
litettävä viinan kirosta sanomaa: 
sinne ei ole pakko mennä ja siel-
tä pääsee pois – Jumalan armosta.

Mies on suojelija, 
nainen hoivaaja
Aulis Vakkilainen puhui miehen 
ja naisen rooleista.  Naiselle ei saa 
olla nykyään rajoja.  He työsken-
televät vaikkapa sotilaina ja po-
liiseina. Kaikki naiset eivät Vak-
kilaisen mukaan kuitenkaan  ha-
lua olla moderneja ja rajattomia.

Keski-Euroopassa 3,5 vuot-
ta asuneen Vakkilaisen mukaan 
sikäläiset naiset saavat elää va-
paammin ilman, että kokevat ole-
vansa alistettuja mihinkään roo-
liin.

Keskieurooppalaiset hämmäs-
televät Vakkilaisen mukaan suo-
malaisia naisia. He ovat älykkäitä 
ja määrätietoisia, ja kun he tule-
vat huoneeseen, he vievät ison ti-
lan. Heitä ei pidetä oikein naisi-
nakaan vaan kovina jätkinä.

Vakkilainen arvelee, että suo-
malaisten naisten vahvuus joh-
tuu sodistamme. Niiden aikana 
ja jälkeen naiset joutuivat otta-
maan ison roolin.

Hengellisissä yhteisöissä mo-
nelle naiselle on Vakkilaisen mu-
kaan annettu tehtävä, joka on hei-
dän harteilleen liian raskas.

Useimmat miehet haluaisi-
vat suojella, useat naiset hoiva-
ta. Miehen rooli on suojella yh-
teiskuntaa, isänmaata ja kristin-
oppia, mutta he eivät aina kyke-
ne suojelijan tehtäväänsä edes ko-
tona. 

Maskuliinisuus 
on miehessä parasta
Timo Pykälän mukaan maskulii-
nisuus on miehessä parasta: mie-
hen hyviä ominaisuuksia ovat esi-
merkiksi oikeamielisyys, uskon 

puolesta taisteleminen ja heikko-
jen puolustaminen.   Jos yhteis-
kunnasta puuttuu oikeanlainen 
maskuliinisuus, sille käy huo-
nosti: heikkojen tilanne huono-
nee, koska heillä ei ole enää puo-
lustajaa. 

Mies voimaantuu 
kunnioituksesta
Yrjö Vilhusen mukaan mies ha-
luaa suhteensa vaimoonsa olevan 
tasapainoinen ja kunnioittava. 
He rakastavat toisiaan ja palvele-
vat toista ja perhettä lahjoillaan.  
He myös tunnustavat omat heik-
koutensa ja osaavat siksi olla toi-
silleen armollisia. 

Vilhunen toteaa, että mies saa 
vaimon osoittamasta kunnioi-
tuksesta ja arvostuksesta voimaa 
perheenpäänä toimimiseen. Kun-
nioituksen ja arvostuksen täytyy 
olla molemminpuolista.

Miten mies löytää parhaiten 
roolinsa perheessä?

– Kun ihminen löytää Juma-
lan luomisjärjestyksen, hän huo-
maa, että miehen ja naisen ei tar-
vitse olla samanlaisia, Vilhunen 
toteaa.

PEkkA HELiN

Olen pettänyt, 
valehdellut ja 
varastanut. 
Surmannut en ole 
ketään, ellen sitten 
vaimoa henkisesti.

Heikki Mäki-Pesola

Heikki Mäki-Pesola kertoi rajuista 
elämänkokemuksistaan.

Kellonkartanossa miehet nauttivat kahvit ja söivät päivällisen. Osa miehistä jäi vielä 
paistamaan makkaraa.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 

ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kaarinasta löytyi Suomen vanhin kirkko

Muut seurakunnat

LAUANTAI
klo 14  Enkelit, Jumalan salaiset asiamiehet.
    Väiajalla kahvi
klo 16  Kuolema ja mitä sen jälkeen?
   Väiajalla kahvi
klo 18  Saul ja Een Doorin noitavaimo

SUNNUNTAI
klo 11  Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints´club, 
   Herran enkeli, Jumalan edustajako? 
   Kahvitarjoilu
klo 13.30 Israel ja Lähi-itä, tänään   
    ja profetioiden valossa 

To 19.9. Raamattupiiri klo 17.30.
Su 22.9. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.

Ma 23.9. Koti- veljesliitto klo 13.00.
OLET AINA TERVETULLUT !!

Su 22.9. klo 11.00. JUMALAN- 
PALVELUS, Tuula ja Raimo Palola
Ma 23.9.klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 25.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 20.9. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 21.9. klo 13-17 
Syty Soimaan - musiikkikoulutuspäivä. La 21.9. 
klo 20 EXIT - konsertti Pohjankartanossa. Lippu 
10 €. Su 22.9. klo 11 Jumalanpalvelus (kaste), 
Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Seurakuntakuo-
ro. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 22.9. klo 17 

International Service at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ma 23.9. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 25.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Stefanus-lähe-
tys 40 v. Seppo Huotari, Heimo Enbuska, Hannu Orava. To 26.9. klo 12 Päiväpiiri.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

”Vapauteen” -Raamattuviikonloppu Galatalaiskirjeestä.  
27.-29.9. Rukoushuoneella (Koulukatu 41). Niilo Räsänen, TT, Reh-

tori. http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi, Pe 27.9. klo 18 Galatalaiskirjeen tausta, 
klo 19 Vain yksi evankeliumi. Luku 1. La 28.9. klo 10 Paavali on  oikea apostoli 
Luku 2, klo 13 Teot vai usko vanhurskauttaa? Luku 3, klo 15 Orjista lapsiksi. 
Luku 4. Su 29.9. klo 12 Kristityn vapaus. Luku 5, klo 14 Pyhityksen perusta. 
Luku 6. Tervetuloa!

Su 22.9. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!

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

Yhdistykset

• 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

Turun yliopiston arkeologi-
an opiskelijat lähtivät kai-
vamaan ristiretkiajan ja 
varhaiskeskiajan taitteen 

kalmistoa, mutta löysivätkin Suo-
men vanhimman tunnetun kir-
kon. Kaivausten johtaja, arke-
ologian yliopistoassistentti Ju-
ha Ruohonen kertoo löydön vai-
kuttavan useampaankin tieteen-
alaan.

– Historian, kirkkohistorian 
ja arkeologian tutkimukseen saa-
daan uutta runsaasti materiaalia.

Jo pitkään on arveltu, että kris-
tinusko ei tullut Suomeen kerral-
la ristiretkien myötä, vaan muu-
tos olisi tapahtunut pikkuhiljaa 
pitkän ajan kuluessa. Kirkkolöy-
tö on sijoitettu 1100-luvulle.

Ensimmäinen ristiretki Suo-
meen tehtiin legendan perusteella 
1150-luvulla. Kristinusko vakiin-
tui Suomeen ja järjestäytyi seu-
rakunniksi kirkollisen hierarki-
an mukaan 1220-luvulta lähtien.

– Kaarinan löytö vahvistaa 
vanhoja olettamuksia. Tällaista 
kirkkoa on etsitty tuloksetta 150 
vuoden ajan, Ruohonen kertoo.

– Nyt kun ensimmäinen löytö 
on tehty, osataan myös etsiä lisää 
vastaavia paikkoja.

kirkko palveli 
muutamaa kylää
Nyt esiin kaivettu kirkko on ollut 
melko pieni. Rakennuksen run-
kohuone, jossa seurakunta on 
kokoontunut, on pinta-alaltaan 
noin 30 neliömetriä. Ruohonen 
arvioi, että kirkkoon on mahtu-
nut korkeintaan 50 henkeä.

– Kirkko on ollut hirsiraken-
nus. Se on luultavasti ollut hyvin 
näyttävä: korkea harjakattoinen 
rakennus mäen päällä on hallin-
nut jokivarren maisemaa. Kirkko 
on julistanut sanaa jo olemassa-
olollaan.

Paikan tutkimukset ovat vas-
ta alussa.

– Aiomme selvittää hautojen 
avulla esimerkiksi kirkon käyttö-

aikaa. Kirkko on todennäköisesti 
palvellut muutaman kylän muo-
dostamaa yhteisöä, mutta sitäkin 
asiaa pyritään tarkentamaan jat-
kotutkimuksissa.

Ravattulan kirkoksi ristitty 
löytö on ollut nimenomaan kato-
lisen kirkon tyyliä. Se ei ole ollut 
niin kutsuttu maallikkokirkko, 
vaan on selvästi tehty kirkollisten 

sääntöjen mukaan. Kirkon muo-
to ja itä–länsisuunta kertovat, et-
tä taustalla on ollut kirkon am-
mattilaisia tai ainakin kirkolli-
sista asioista koulutuksen saanei-
ta henkilöitä.

– Emme ole varmoja siitä, on-
ko kirkolla ollut oma pysyvä pap-
pi vai onko tilaa käytetty kappe-
lin tapaisesti silloin, kun kiertävä 
pappi sattuu saapumaan kylään.

Navetta 
paljastuikin kirkoksi
Kaivaukset alueella aloitettiin 
vuonna 2010 yliopiston opetus-
kaivauksina. Ensin paikalta löy-
tyi kivikautinen asuinpaikka se-
kä myöhäisrautakautisia tai var-
haiskeskiaikaisia ruumishautoja. 
Vuoden 2011 kaivauksissa huo-

1100-luvun kirkkorakennusta kaivetaan varovasti esiin. Kuorihuoneen kivijalka 
alttareineen sijaitsee kuvassa kaivajien yläpuolella.

Tällaista kirkkoa 
on etsitty 
tuloksetta 150 
vuoden ajan.

Juha Ruohonen
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Bratz, raha ja 
rakkaus

Yritin kerran päästä raamattupiiriin, mutta 
minua ei huolittu. Jo ehdotus sai raamat-
tupiirin vetäjän silmät leimahtamaan. Nai-
nen ajatteli, että tuollaista kummajaista ja 

erikoisuutta hänen ei tarvitse sietää.  
Nainen erehtyi. Minusta tuli hänen tyttärensä 

kummi.
Tutustuin naisen sulhaseen, joten tiemme koh-

tasivat sittenkin. Ystävyys syntyi nopeasti ja kun 
minua pyydettiin 17 vuotta sitten kummiksi, suos-
tuin riemullisesti.

En ole ollut hyvä kummi. En muista syntymäpäi-
viä enkä lähetä joulukortteja. Sen sijaan olen lahjo-
nut kummitytärtäni kalliilla esineillä.

Minulla ei ollut aavistustakaan millaisia lahjo-
ja pienelle tytölle pitäisi ostaa. Useamminkin kuin 
kerran soitin lelu-osastolta tai kirjakaupasta kum-
milapseni äidille ja kysyin onko lapsella sitä tai tä-
tä. Tykkäisikö hän tästä nu-
kesta tai onko hän riittävän 
varttunut pelatakseen juuri 
tätä peliä.

Nukeista minulle on eni-
ten jäänyt mieleen Bratz, jo-
ka on jonkinlainen rönsyile-
vämpi versio Barbiesta. Kum-
milapseni tykkäsi kovasti 
Bratzeista. Ostin niitä monta.

Kummityttäreni on jo nuori nainen, joten olen 
ratkaissut lahjapulmat antamalla hänelle rahaa. 
Vierailen perheessä useita kertoja vuodessa. Vierai-
lut osuvat sunnuntaipäiville, joten varhain pyhä-
aamuna nostan automaatista 80 euroa ja ajan Yli-
vieskaan, jossa kummityttäreni perhe asuu. 

Bensan ostan jo edellisenä päivänä. Tärkeä mat-
ka hoidetaan pieteetillä.

Kummilapseni pärjää hyvin koulussa sen enem-
pää pingottamatta. Tyttö on niin älykäs ja lahjakas, 
että soisin hänen lyövän rahoiksi. Hyvä palkka on 
ammatinvalintakysymys. 

Voin keskustella kummilapseni kanssa kuin ai-
kuinen aikuiselle. Se tuntuu hienolta ja olen varma, 
että kummilapseni jakaa tuntemukseni.

Enää en leikillisesti aja kummityttöäni ja per-
heen muita lapsia omakotitalon ympäri huhuhuuta 
huudellen. Lapset saivat jännitystä ja huimaa menoa 
turvallisen aikuisen seurassa.

Olen huomannut, että lapset mukavalla taval-
la jännittävät aikuisia, joista he pitävät. Muuankin 
tyttö meni kummiaan pöydän alle piiloon tämän 
saavuttua vierailulle.

Samanlaisia vinkeitä oli myös minun kummi-
lapsellani. Tulin visiitille, mutta lapsi oli kaverien-
sa luona. Palattuaan kotiin tyttö kysyi toiveikkaas-
ti, että onhan Pekka jo lähtenyt. 
Ei ollut.

PEkkA HELiN

SinappiaKaarinasta löytyi Suomen vanhin kirkko

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 19.9. klo 19.00 Väinölässä, Piippola, 
su 22.9. klo 14.00 Rovaniemen seurakuntakodilla, su 22.9 klo 18.00 
Vihannin seurakuntatalolla, su 22.9. klo 18.30 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa, Kirkkotie 13, Kempele, ti 24.9. klo 18.00 Luontokeskuksessa, 
Rantakurvi 6, Liminka, ti 24.9. klo 19.00 Rantsilan seurakuntatalossa, to 
26.9. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: Oulun körttiopiskelijoiden kuoro har-
joittelee Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana 
Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

KRISTITYN VAPAUS
SYYSSEURAT RUKOUS-
HUONEELLA Koulukatu 41

Lauantai 21.9.2013
Klo 13-14.30 KRISTITTY, VAPAA 
KRISTUKSEN ORJA Jukka ja Maria 
Repo. Klo 14.30-15 Päiväjuoma. Klo
15-16 KORKEIMMAN SUOJASSA
Eeva Pouke, Mika Syväniemi. 
Klo 16-17 TAAKOISTA VAPAAKSI
Jukka ja Maria Repo. Klo 18 KUT-
SUTTU PALVELEMAAN Nuorten 
ja nuortenaikuisten-ilta, Revot, 
Paljaat jalat kuoro, Team Taivaan 
Tavoittajat
Sunnuntai 22.9.2013
Klo 10 MESSU TUOMIOKIRKOSSA
Saarna Jukka Repo. Paljaat jalat 
kuoro avustaa. Klo 13-14.30 LAULU-
SEURAT Jouko Lauriala. Klo 14.30-15 
Päiväjuoma. Klo 15-16 SEURAT
Jouko Lankinen, Niilo Karjalainen

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Tu r u n y l i o p i s t o ,  a r ke o lo g ia  /  J o o nas  K innu n e n

Ku va t :  J u ha Ru o h o n e n /  Tu r u n y l i o p i s t o ,  a r ke o lo g ia

Kaivausten johtaja Juha Ruohonen.

mattiin rakennuksen kivijalan 
kulma.

– Arvelin kivijalan olevan 
1800-luvulla rakennetun navetan 
tai muun ulkorakennuksen nurk-
ka, Ruohonen muistelee.

– Emme halunneet käyttää ai-
kaa navetan tutkimiseen, joten 
emme keskittyneet kivijalkaan 
sen tarkemmin.

Pikkuhiljaa Ruohosen epäilyt 
kuitenkin heräsivät. Kivijalka oli 
samansuuntainen kuin sen ym-
pärillä olevat haudat, eikä kaiva-
uksissa törmätty tulisijan jääntei-
siin. Kirkkoja ei ryhdytty lämmit-
tämään kuin vasta hyvin myö-
hään 1800-luvulla.

– Päätimme avata koko alueen. 
Viimeistään rakennuksen muoto 
sekä kuorin keskeltä löytynyt alt-
tarikiveys ja lattian alta löytyneet 
ruotsalaiset kolikot vahvistivat 
epäilymme.

Vakiintunutta
toimintaa
Kaarinasta löytynyt kirkko sijait-
see paikalla, joka on ollut merkit-
tävä jo kauan ennen kristinuskon 
tuloa Suomeen. Samalla paikal-
la on ollut asutusta jo kivikaudel-
la. Lähialueelta löytyy myös var-
haisempia kalmistoja ja uhripaik-
koja.

Myös löydetty kirkko sijoit-

tuu esihistoriallisen ja historial-
lisen ajan taitteeseen, jolta ei ole 
olemassa juuri lainkaan kirjallisia 
lähteitä. Siksi tutkimuksissa jou-
dutaan tukeutumaan muihin ta-
poihin kerätä tietoa.

Nyt löydetyn kirkon käyttö il-
meisesti loppui, kun seurakun-
nallinen järjestäytyminen alkoi 
Suomessa 1200-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla.

– Löytö kuitenkin osoittaa sen, 
että jo ennen seurakuntien jär-
jestäytymistä täällä on ollut va-
kiintunutta kirkollista toimintaa, 
Ruohonen tiivistää.

kAiSA ANTTiLA

Suomen vanhin kirkkorakennus hautausmaineen löytyi pieneltä metsäsaarekkeelta Aurajoen läheisyydestä.

Kivirakenne kuuluu kirkkorakennuksen itäseinustalla olleen jykevän alttarin 
perustuksiin.

En ole ollut 
hyvä kummi. 
En muista 
syntymäpäiviä 
enkä lähetä 
joulukortteja. 
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OHJELMA:
Klo  12.00 Tervetuloa, seminaarin avaus, projektipäällikkö 
  Lea Rättyä, Diak

Diakonissa terveyden edistämisen toimijana seurakunnassa
 - Diakonissojen kuvauksia terveyden edistämisestä, Lea Rättyä

 - Terveyskysely –lomake diakoniatyössä, diakonissa Helena   
  Seppänen, Haukipudas

 - Voimavararyhmät Karjasillan seurakunnassa, sosionomi (AMK)  
  -diakoniopiskelija Sirpa Vähäaho-Kuusisto, diakonissa Marjukka  
  Hamari ja diakonissa Päivi Rahja, Karjasilta, Oulu

 - Diakonissa mielenterveyden edistäjänä, sairaanhoitaja (YAMK)  
  -diakonissat Leena Leskelä, Muhos ja Heli Luoma, Raahe 

Klo 13.45 Kahvi
Klo 14.15  Paikallinen yhteistyö terveyden edistämisessä
 - Diakonissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa,   
  tutkija-kehittäjä Helena Kotisalo, Diak

 - Yhteisöllisyyttä yhteistyöllä - Yhteisöllisyys perheiden terve-  
  yttä edistävänä tekijänä Perhossa, sairaanhoitaja (AMK) -dia-  
  konissaopiskelija Arja Ansamaa, Oulu

 Klo 14.45 Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen laitoksessa
 - Diakonissojen erityisosaaminen Oulun ja Helsingin Diakonissa  
  laitoksilla, Helena Kotisalo

 - Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen vanhustyössä,   
  palvelujohtaja Päivi Räinä, Oulun Diakonissalaitos, asumis- ja   
  kotipalvelut

 Klo 15.15 Terveyden edistäminen Oulun hiippakunnassa
 -  Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, hiippakuntasihteeri   
  Mirva Kuikka, Oulun tuomiokapituli

 -  Vapaa sana, keskustelua

 Klo 15.45 Seminaarin päätös, Lea Rättyä

Seminaari on  maksuton. Ilmoittautuminen pe 27.9.2013 mennessä:  
http://www.lyyti.in/Diakonissa_terveyden_edistajana_Oulu_4848

Diakonissa terveyden edistäjänä  -seminaari  
14.10.2013 klo 12.00 - 16.00  

Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Uusikatu 46, Oulu.

Tapahtumia Kummius on elinikäistä ystävyyttä

Nina Juutinen on omien 
kummilastensa kanssa 
ottanut tavaksi viettää 
kummituspäivää. 

Se on tarkoitettu vain ja aino-
astaan kummin ja kummilapsen 
yhteiseksi ajaksi, jolloin vietetään 
aikaa kaksistaan.

– Teemme kaikkea mukavaa: 
käymme elokuvissa, leikkipuis-
tossa, syömässä tai vaikka shop-
pailemassa, Juutinen kertoo.

Kummityttönsä Eveliina Tör-
rön kanssa hän on viettänyt ai-
van vasta kummituspäivää.

– Käytiin yhdessä jäätelöllä ja 
puhuttiin salaisuuksista, kum-
mityttö paljastaa.

– Ihan kaikkea ei kerrotakaan 
äidille, Eveliina jatkaa hymyillen.

Nina Juutinen haluaa olla 
kummilapsilleen paitsi turvalli-
nen aikuinen myös hyvä ystävä, 
jolle voi kertoa mitä vain.

Huolenpitoa
puolin ja toisin
Juutinen käy kummilasten-
sa kanssa myös kirkossa ja seu-
rakunnan tilaisuuksissa. Hänen 
mielestään on tärkeää muistaa 
myös kummiuden kristillinen 
merkitys.

Elokuussa Lämsänjärvellä jär-
jestettyyn kummien ja kummi-
lasten iltaan Juutinen oli saapu-
nut isolla porukalla. Mukana oli 
hänen kummityttönsä Josefiina 
Kouva ja Eveliina Törrö, Evelii-
nan vanhemmat ja siskot, Juuti-
sen oma tytär Mette, sekä Meten 
kummit Arja Illikainen ja Hem-
mi Parviainen.

– Myös Eveliinan äiti ja isä, 
Sanna ja Heikki Törrö, ovat Me-
ten kummeja. Ja minä olen lisäk-
si myös Ninan kummi, hymyilee 
Arja Illikainen.

 Hän iloitsee siitä, että voi näh-
dä Mette-tyttöä useasti ja olla 

Hemmi Parviainen, Arja Illikainen, Nina Juutinen, Eveliina Törrö, Mette Juutinen ja 
Sanna Törrö tyttärensä kanssa.

apuna hoitamisessa.
– Kun olin nuori ja Nina oli 

pieni, asuin kauempana en-
kä nähnyt häntä niin usein. Nyt 
kun asumme lähellä ja itselläkin 
on enemmän aikaa, on mukavaa, 
kun voin olla molempien arjessa 
mukana.

Kummien ja kummilasten illassa Lämsänjärvellä jokainen sai rakentaa oman polkunsa kastemaljalle. Ilta oli niin suosittu, että Lämsänjärven leirikeskuksen pirtissä oli melko tiivis tunnelma.

Onnikalla ohoraryynipuurolle
Kiimingin Hannukseen

Kiimingin Hannuksessa 
järjestetään 21.–22.9. pe-
rinnepäivät ja maakirkko. 
Luvassa on ainakin perin-

teisten työtapojen esittelyä työ-
näytöksin. 

Loukkojärvellä nuotataan kel-
lo 10 alkaen, Hannuksen kylä-
koululla valmistetaan ruisleipää 
ja nähdään muun muassa kuinka 
kiiminkiläinen Viljo Leiviskä te-
kee luutia. Toritapahtumassa kel-
lo 10–15 on mahdollisuus ostaa 
lähialueilla tuotettuja ruokatuot-
teita ja käsitöitä. 

Kyläkoululla on aiemmin jär-
jestetty hyvän olon tapahtumia. 
Perinnepäivät ovat ensimmäi-
set lajiaan. Tapahtuman järjestää 
Hannuksen kyläyhteisö. Puuha-
naisina ovat olleet Eija Keränen 
ja Hannele Kutilainen.

– Ilman kyläläisiä talkooväke-

nä ei tapahtumaa olisi saatu ai-
kaiseksi. Pienellä kylällä on kylä-
henki voimissaan, Keränen kiit-
tää.

Talkooväen valmistamaa pe-
rinnelounasta – ohoraryynipuu-
roa ja marijasoppaa – tarjotaan 
kello 11–14. Kello 10–15 tarjolla 
on pöönäkahavit ja leetapullaa.

Sunnuntaina järjestetään 
maakirkko kirkkoherra Pauli 
Niemelän johdolla. Teemana on 
”Muista pyhittää lepopäivä”. Ai-
he nousi esille kyläkoululla ko-
koontuvasta ompeluryhmästä.

– Siellä on keskusteltu pyhä-
päivän tarpeellisuudesta ja halu-
amme haastaa muutkin keskuste-
luun. Sunnuntai sopii paremmin 
tilaisuudeksi olla läheisten kans-
sa kuin kauppapäiväksi, Keränen 
sanoo.

Maakirkko alkaa kello 11. Sen 

jälkeen on tarjolla kirkkokahvit 
ja vapaata seurustelua kello 13 
saakka. Sää sanelee maakirkon 
pitopaikan, tilaisuus saatetaan 
siis järjestää ulkona. Kello 13.15 
H. Tapio Hanhela kertoo suku-
tutkimuksesta ja sukuseuratoi-
minnasta.

Perinnepäiville lähtee onnik-
kakyyti kello 11.30 Oulun linja-
autoasemalta ja kello 12 Möljäl-
tä. Onnikka kiertelee Kiimingin 
kyliä. Paluukyyti lähtee kello 15.

– Samalla näkee, miten maa-
seudulla eletään. Mukana on 
opas, Keränen vinkkaa.

Omallakin kulkupelillä peril-
le löytää helposti, kun ajaa Kuu-
samontietä ja jatkaa noin 10 km 
Kiimingin keskustan ohi. Perin-
nepäivistä kertovat kyltit ohjaa-
vat perille.



9   Nro 30    19.–26.9.2013

Kummius on elinikäistä ystävyyttä

– Ihanaa, kun on tuollainen 
pieni hyyssättävänä, kun ei ole 
omia lapsia, Illikainen toteaa.

Hänen ja isomman kummi-
lapsensa Ninan kanssa välit ovat 
hyvin läheiset ja he toimivatkin 
toistensa ”auttavina puhelimi-
na”.

– Aina voi soittaa, kun tulee 
tarve jutella tai tarvitsee apua 
johonkin, Illikainen sanoo.

Sanna Törrö kuvailee kum-
milapsen ja kummin suhdetta 
erityiseksi, elämän mittaiseksi 
matkaksi.

– Kummius on tavallaan kas-

vatuskumppanuutta ja hiljaisia 
huokauksia kummilapsen puo-
lesta Korkeimman puoleen, hän 
toteaa.

kATJA kiiSkiNEN

Kummien ja kummilasten illassa Lämsänjärvellä jokainen sai rakentaa oman polkunsa kastemaljalle. Ilta oli niin suosittu, että Lämsänjärven leirikeskuksen pirtissä oli melko tiivis tunnelma.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Tarjolla askelia työelämään

Oulun kaupungin työlli-
syyspalvelut toteuttaa 
syksyn mittaan työlli-
syyskiertueen yhteistyös-

sä Oulun seurakuntien kanssa.
”Ota askel työelämään”-tilai-

suudet on tarkoitettu työttömille 
työnhakijoille, joilla on oma ha-
lu palata takaisin työelämään tai 
kehittää omaa osaamistaan opis-
kelemalla.

Työllisyyskiertue pysähtyy 
syyskuussa seuraavasti: Yli-Iin 
seurakuntatalolla maanantaina 
23.9. kello 11–13, Linnanmaalla 
Pyhän Luukkaan kappelissa tiis-
taina 24.9. kello 14–16, Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa tors-

taina 26.9. kello 13–15 ja Myllyo-
jan seurakuntatalolla maanantai-
na 30.9. kello 12–14.

Lokakuussa työllisyyskiertu-
een pysäkkeinä ovat Oulunsalon 
srk-toimitalo tiistaina 1.10. kello 
13–15, Heinäpään seurakuntatalo 
keskiviikkona 2.10. kello 13–15, 
Kaukovainion kappeli torstaina 
3.10. kello 10–12 sekä Ylikiimin-
gin asukastupa maanantaina 7.10. 
kello 12–14.

Infotilaisuuksissa on mahdol-
lisuus henkilökohtaisiin keskus-
teluihin ja aikavarausten tekoon 
Oulun kaupungin työllisyyspal-
velujen edustajien kanssa. Infoti-
laisuuksissa on kahvitarjoilu.

Hiippakuntapäivät 
kokoavat Ouluun 
450 kirkon työntekijää

Oulun hiippakunnan jär-
jestämille hiippakunta-
päiville 18.–19. syyskuu-
ta osallistuu noin 450 

kirkon työntekijää eri työaloilta. 
Päivien yläotsikkona on "Toi-

von lähteellä" ja teemana kirkon 
työntekijän kutsumus ja rohkeu-
den näkökulman etsiminen kir-
kon monien haasteiden keskellä. 

Toisena teemana pohditaan 

kirkon tehtävää tässä ajassa, ih-
misten arjessa ja monikulttuuri-
sessa maailmassa. 

Hiippakuntapäivien pääta-
pahtumapaikkana toimii Oulun 
kaupunginteatteri. Työpajamais-
ta toimintaa järjestetään lisäk-
si muun muassa Piispantalossa, 
Heinätorin seurakuntakodissa ja 
Oulun srk-yhtymän tiloissa Isol-
lakadulla.

Siikalatvan naistenpäivässä 
etsitään keinoja huolirepun 
keventämiseen

Siikalatvan seurakunnassa 
22.9. on naistenpäivä. Nais-
tenpäivää vietetään Rantsi-
lassa, jossa valmisteluja on 

tehty yhdessä akkakerhon kans-
sa. Kerholaiset ovat mukana oh-
jelmassa ja erilaisissa palveluteh-
tävissä.

Päivä alkaa kello 10 messulla 
Rantsilan kirkossa. Ohjelma jat-
kuu Rantsilan seurakuntatalolla.

Naistenpäivän vieraana on 
kirjailija, teologi Anna-Liisa Val-
tavaara.

– Miten erottaa turhat huoleh-
timiset tarpeellisista ja omat huo-
let toisten huolista? Miten oppi-
si tervettä huolettomuutta ja elä-
mään nyt-hetkessä? Valtavaara 
kysyy ja jatkaa, että huolireppua 
voi onneksi keventää.

– Turhat huolet ja murheet 
ovat aika- ja energiavarkaita. 
Huolehtijatyypit murehtivat, va-
rautuvat, varmistelevat, hätäile-
vät, hössöttävät, kontrolloivat, 
jossittelevat, ovat ylivastuullisia 
taakankantajia.

Huolehtimisella ja luottamus-
pulalla on omat syntysyynsä ja 
taustansa, mutta myös paljon hai-
tallisia seurauksia.

– Jumalalla on paljon asiaa 
huolehtijoille ja murehtijoille; 
hänellä on myös paljon apua an-
nettavana, Anna-Liisa Valtavaara 
muistuttaa.

Naistenpäivän lounas nauti-
taan kello 11.30 seurakuntatalol-
la. Tilaisuuden aikana tarjotaan 
myös kahvit. Siikalatvan alueel-
ta on järjestetty tarvitsijoille kul-
jetus. Päivään ovat tervetulleita 
osallistujat edempääkin.

Anna-Liisa Valtavaara

Oulun sielu on yksi  
kansankäräjien aiheista

Osana uuden Oulun juh-
lavuotta järjestetään 
Oulun kaupunginteat-
terissa kansankäräjät.

Kyseessä on ohjelmallinen 
keskustelutilaisuus kolmena pe-
räkkäisenä sunnuntaina. Aja-
tuksena löytää näkökulmia sii-
hen, miten Oulusta tulevaisuu-
dessa rakennetaan kukoistava 
pohjoisen pääkaupunki.

Ensimmäisten kansankäräji-
en teemana 13.10. on Häräntap-
poase 2013. Keskustelemassa ovat 
Anna-Leena Härkönen, Mart-
ti Suosalo ja Jouko Saksio, jo-
ka nousi laajemman yleisön tie-
toisuuteen järjestämällä medialle 
kahvitilaisuuden oltuaan työttö-
mänä yhtäjaksoisesti viisi vuotta. 

Oulun sielusta, suvaitsevai-
suudesta ja yhteisöllisyydes-
tä keskustellaan 20. lokakuuta, 

jolloin mukana ovat Pekka Haa-
visto, Hannu Väisänen, Riikka 
Pulkkinen ja Rebekka Naatus. 

Kansankäräjissä 27.10. aihee-
na ovat Oulun menestystarinat. 
Teemaillan keskustelijoita ovat 
Juhani Tamminen, Tuomas En-
buske, Jukka Takalo ja Hertan 
maailman luoja Niina Tuikkala.

Kansankäräjät pidetään kau-
punginteatterin suurella näyt-
tämöllä kello 17–19. Iltojen ar-
tistivieraita ovat Olli PA & Jes-
se, Jarkko Martikainen ja Esa 
Eloranta. 

Juontajina toimivat Yleisra-
dion toimittaja Päivi Annala ja 

Rauhan Aseman toimituspääl-
likkö ja pappi Mikko Salmi.

Juhlavuoden kansankäräjiä 
on mahdollisuus seurata myös 
suorana netistä. Keskusteluun 
voi osallistua reaaliaikaises-
ti kommentoimalla chat-kana-
valla.

Pääsyliput ovat jaossa Oulun 
ev.lut. seurakuntien keskusrekis-
terissä (Isokatu 9), Oulun kau-
punginteatterin myyntipalvelus-
sa ja Oulu 10:n palvelupisteissä.

Maksuttomista bussikul-
jetuksista saa lisätietoaosoit-
teesta www.ouka.fi/juhlavuo-
si2013.

Kansankäräjät toteutta-
vat yhteistyössä Uuden Oulun 
juhlavuosi, Oulun ev.lut. seu-
rakunnat, Oulun kaupungin 
yhteisötoiminta ja Oulun kau-
punginteatteri.
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Kumppanit Appsit Jäsen 360° Taustat Seurakuntatiedotus
Artikkelit ArviotVideot Blogit Kuvat PilvityökaluKoulutus
Blogit Kalenterit Arkistot Kuvat Koulutus Linkit Uutiskirje
Kumppanit Appsit Tapahtumat Feedit Seurakuntatiedotus
Uutiset TaustatVideot Blogit Kuvat PilvityökaluKoulutus

Kalenterit Arkistot Kuvat Koulutus Linkit UutiskirjeBlogit

Tietoa, sisältöä, palveluja.
Nyt kaikki samassa paikassa.

Kotimaa Pro on seurakunnan työnteki-
jöiden ja luottamushenkilöiden ammatti-
laiskanava, joka kokoaa verkkoon yhteen 
paikkaan monipuoliset sisällöt ja palvelut. 
Kaikki on nyt Kotimaassa ja Kotimaa on 
kaikkialla!

on seurakunnan työnteki-
jöiden ja luottamushenkilöiden ammatti-
laiskanava, joka kokoaa verkkoon yhteen 
paikkaan monipuoliset sisällöt ja palvelut. 
Kaikki on nyt Kotimaassa ja Kotimaa on 

Seurakuntatiedotus
Kuvat Pilvityökalu

Linkit Uutiskirje
Seurakuntatiedotus

Kuvat Pilvityökalu

Linkit Uutiskirje
Käytä vaikutus-
valtaasi!
Ilmoittaudu Kotimaa 
Pro -kehittäjäksi.
Saat ammattilais-
kanavan koekäyttöösi 
ensimmäisten joukossa 
syksyllä 2013.
 
Varaa paikkasi:
www.kotimaapro.fi/
vaikuttaja

Kotimaa-lehti
Nauti tutun lehden 
seurasta joka torstai.
Löydä tietoa, taustoja 
ja väitteitä kirkosta anno 
domini 2013.

Näköislehti
Lue koko Kotimaa-lehti 
verkossa – tietokoneella,
tabletilla ja älypuhelimella. 
Aikaan ja paikkaan
katsomatta.

K24
Seuraa ajankohtaisia 
uutisia, blogeja ja 
keskusteluja.

Ammattilaiskanava
Käytä verkkopalvelun sisältöä hel-
pottamaan työtäsi. Kotimaa Pro tar-
joaa työhön parhaat käytännöt sekä 
työmuotokohtaiset teemasisällöt. 
www.kotimaapro.fi

On nyt enemmän. Kotimaa on
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Majakkaillat tuovat valoa 
arjen keskelle

Suosikkisananlaskuni Marjukka HaMari
Diakoniatyöntekijä, Karjasillan seurakunta

Sanal. 16:9
Ihminen suunnittelee tiensä, 
mutta Herra ohjaa hänen askelensa.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Olin suunnitellut elämäni tietyllä tavalla, ja se toteutui ihan toi-
sella tavalla. En olisi itse osannut suunnitella elämääni niin hyvin. 
Eräässä vaiheessa minulle tuli iso elämänmuutos, ja siinä murros-
vaiheessa tämä sananlasku oli tärkeä. Silloin aloin seurata polkua 
nykyiseen työhöni.

 Sananlasku on lohduttanut.yöhemminkin, kun elämänvalinnat 
joskus muiden silmissä ”ottavat takapakkia” vaikka omasta mieles-
tä on ottanut askeleita kohti Jumalaa. 
 
Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Käytän sitä usein keskustelussa, kun ihminen pohtii valintoja ja si-
tä, tekeekö oikein tai väärin. Pystyn sanomaan, että ihan oikeasti 
voi tehdä niin kuin itsestä tuntuu ja luottaa siihen, että on suurem-
milla käsivarsilla.

MArJo HäkkiNEN

A
n

n
i K

in
n

u
n

en

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Seurakuntalaisten aloitteesta 
syntyneet Majakkaillat al-
kavat Pyhän Andreaan kir-
kossa syyskuun lopussa. Il-

tojen tavoitteena on luoda yhtei-
söllisyyttä ja tarjota kaikille avoin 
olohuone, jonka kynnys halutaan 
pitää matalana.

– Muutin vastikään Vaasas-
ta Oulun Kaakkuriin, ja huoma-
sin, että lapsille ja lapsiperheille, 
nuorille sekä senioreille on erilai-
sia seurakunnan ryhmiä, mutta ei 
oikein työikäisille aikuisille, ker-
too Aino-Maija Kiviniemi.

– Onhan tietenkin jumalan-
palveluksia, jotka ovat hyvin tär-
keitä, mutta kaipasin jotain va-
paamuotoisempaa.

Kiviniemi alkoikin yhdessä ys-
tävänsä Liisa Vuollon kanssa ide-
oida tekemistä sen pohjalta, mis-
tä he itse pitäisivät. Syntyi ajatus 
Majakkailloista, joihin voisi tul-
la olemaan yhdessä samanhenkis-
ten ihmisten kanssa ja keskuste-
lemaan mieltään askarruttavista 
asioista.

– On paljon tukea kaipaavia 
lapsiperheitä. On työttömyyttä 
ja muita vaikeita elämäntilantei-
ta. Ylipäätään ihmisillä on paljon 
hätää. Näissä illoissa voi jakaa ko-
kemuksiaan muiden kanssa ja tul-
la kuulluksi, kuvailee Karjasillan 
seurakunnan vapaaehtoinen Lii-
sa Vuollo.

– Haluamme, että ihmiset sai-
sivat tästä tukea, iloa ja jaksamista 
elämäänsä, muotoilee vapaaehtoi-
sena toimiva Eila Raappana, joka 
on mukana iltojen suunnittelussa.

Iltojen toivotaan tavoittavan 
myös niitä, jotka eivät koe tällä 
hetkellä seurakuntaa kovin lähei-

seksi.
– Olisi hienoa, jos illan jälkeen 

ovesta lähtisi ainakin yksi ihmi-
nen, joka kokisi saaneensa edes 
yhden hyvän kokemuksen seu-
rakunnasta. Että hän kokisi tul-
leensa kuulluksi ja nähdyksi, tii-
vistää Karjasillan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Jenni Kos-
kenkorva.

kurin alueen asukkaita, ne ovat 
avoimia aivan kaikille, joita ai-
heet kiinnostavat.

– Ei tämä ole missään nimessä 
mikään suljetun piirin tapahtu-
ma, toteaa Harri Pulkkinen, jo-
ka myös on mukana suunnittele-
massa iltoja.

Pulkkinen toimii vaimonsa 
Soili Kallio-Pulkkisen kanssa 
Kaakkurin alueella seurakunnan 
vapaaehtoisena, vaikka he ovat jo 
vuosia sitten muuttaneet alueel-
ta muualle.

– Erityisesti yhdessä tekemi-
nen on ollut antoisaa, Soili Kal-

lio-Pulkkinen sanoo.
Karjasillan seurakunnan pas-

torin Satu Kreivi-Palosaaren 
mielestä on hienoa, että seura-
kuntalaiset kehittelevät itse uu-
sia juttuja.

– Tällä tavalla ihmiset voivat 
itse tulla kuulluiksi sen sijaan, et-
tä vain istuisivat jumalanpalve-
luksissa vastaanottamassa sanaa.

Majakkailtojen puhujina on 
ihmisiä, jotka kertovat jostain 
elämänkokemuksestaan illan ai-
heeseen liittyen. Kertomukset 
ovat koskettavia ja melko rankko-
jakin. Vaikka ohjelma on suunni-

teltu aikuisille, sinne voi huoletta 
tulla myös lasten kanssa. Lapsil-
le on järjestetty omaa toimintaa 
erilliseen tilaan.

kATJA kiiSkiNEN

Ensimmäinen Majakkailta on 
perjantaina 27.9. kello 19 teemalla 
Enkelit elämäni myrskyissä. 
Musiikista vastaa nuori monitaituri 
Iina Palokangas ja illan puheen 
pitää pastori Satu Kreivi-Palosaari. 
Halutessaan ihmiset voivat kertoa 
omista enkelikokemuksistaan. 
Tarjolla kahvia ja iltapalaa.

Soili Kallio-Pulkkinen, Harri Pulkkinen, Karjasillan seurakunnan pastori Satu Kreivi-Palosaari, diakoniatyöntekijä Seppo Meriläinen 
ja nuorisotyönohjaaja Jenni Koskenkorva, Aino-Maija Kiviniemi, Liisa Vuollo sekä Eila Raappana odottavat innolla ensimmäistä 
Majakkailtaa, jonka he ovat yhdessä suunnitelleet.

Todellisia kokemuksia
elävästä elämästä
Majakkailtoja järjestetään yh-
teensä neljä: kaksi ennen joulua 
ja kaksi kevään puolella. Kaikissa 
illoissa on aina tietty teema, jon-
ka ympärille ohjelma rakentuu. 
Luvassa on musiikkia, puheen-
vuoroja sekä vapaata keskuste-
lua. Myös kahvia ja iltapalaa on 
tarjolla.

Vaikka Majakkaillat järjeste-
tään Pyhän Andreaan kirkossa ja 
sinne kutsutaan erityisesti Kaak-

On paljon 
tukea kaipaavia 
lapsiperheitä. 
On työttömyyttä 
ja muita vaikeita 
elämäntilanteita. 
Ylipäätään ihmisillä 
on paljon hätää. 
Näissä illoissa voi 
jakaa kokemuksiaan 
muiden kanssa ja 
tulla kuulluksi.

Liisa Vuollo

K at ja  K i i s k in e n
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 22.9. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
pastori Maija Konttinen puhuu 
kristityn vapaudesta. 
Klo 10 messu ja vapaaehtoisten 
tehtäväänsiunaminen Haukipu-
taan kirkossa. Messun toimittaa 
Jaakko Kaltakari ja saarnan pitää 
Sami Puolitaival. Messussa lau-
laa Haukiputaan kirkon kama-
rikuoro kanttori Hannu Nieme-
län johdolla. Messussa siunataan 
tehtäviin Haukiputaan seura-
kunnan eri työalojen vapaaehtoi-
set. Avustajina toimivat lähetys-
sihteeri Helena Ylimaula ja dia-
konissa Johanna Kerola.
Klo 11.15 Armonpulla. Oulunsa-
lon seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Kirsi Järvelin kertoo, kuin-
ka hän kerran Lapissa samoilles-
saan eksyi, ja kuinka sieltä kuin 
ihmeen kaupalla selvittiin. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Kirkkoherraehdokkaat keskustelevat 
Virtuaalikirkossa ja radiossa

Oulujoen seurakunnan kirk-
koherraehdokkaat kohtaavat 
vaalipaneelissa sunnuntaina 
22.9. kello 18 Myllyojan seu-

rakuntatalossa.
Vaalipaneelia voi seurata suorana 

lähetyksenä Virtuaalikirkossa osoit-
teessa www.virtuaalikirkko.fi, ja kes-
kusteluun pääsee halutessaan mukaan Virtuaalikirkon chatissa. Vaa-
lipaneeli tallennetaan Virtuaalikirkkosalin videoarkistoon, eli sen voi 
katsoa myös jälkikäteen.

Maanantaina 23.9. kello 18–19.15 vaalipaneelista koostettu ääni-
tallenne lähetetään Radio Dein Oulun taajuudella (106,9 MHz, kaa-
peli 94,1 MHz).

-ohjelmassa puhutaan Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherranvaa-
lista. Haastattelussa on Oulujo-
en seurakunnan vs. kirkkoherra 
Pentti Kortesluoma. MP
Ma  23.9. klo 18–19.15 tallen-
ne Oulujoen kirkkoherranvaalin 
vaalipaneelista Myllyojan seura-
kuntatalolta.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 20.9. klo 14.40 Päivän valin-
nassa puhutaan Oulujoen seu-
rakunnan kirkkoherranvaalista. 
Haastattelussa on Oulujoen seu-
rakunnan vs. kirkkoherra Pentti 
Kortesluoma. MP
Ke 18.9. klo 16.40 Herätys ei-
len ja tänään. OPKO eli Suomen 
evankelisluterilainen Opiskelija- 
ja Koululaislähetys on maamme 
suurin Suomen ev.lut. kirkon pii-
riin kuuluva koululais- ja opis-
kelijajärjestö. Se syntyi vuonna 
1964 Suomen Raamattuopiston 
tuella. Opko järjestää toimintaa 
kouluikäisille ympäri maata, eli 
leirejä, Raamatun kirjekursseja, 

nuorten iltoja ja kouluvierailuja. 
Toimintaa on 13 paikkakunnal-
la, joista pohjoisin on Oulu. Nyt 
ääneen pääsee Antti Leinonen. 
Hän on Opkon opiskelijatyönte-
kijä Oulun ja Kainuun alueella. 
Uusinta. MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 22.9. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
pastori Maija Konttinen puhuu 
kristityn vapaudesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 22.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkossa. Messun toimittaa 
Jouko Lankinen, ja saarnan pi-
tää Jukka Repo. Messussa avus-
taa Jyrki Vaaramo. Musiikista 
vastaavat kanttor Péter Marosvá-
ri, urkuri Lauri-Kalle Kallunki ja 

Paljaat jalat -kuoro.
Klo 18–20 Oulujoen kirkkoher-
ranvaalin vaalipaneeli Myllyo-
jan seurakuntatalossa. Kysymyk-
siä voi lähettää ennakkoon 20.9. 
saakka vaalisivujen kautta: www.
oulunseurakunnat.fi/vaali. Chat 
on avoinna lähetyksen ajan. Vaa-
lipaneelin äänitallenne lähete-
tään ma 23.9. klo 18–19.15 Radio 
Dein Oulun taajuudella.

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 22.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Vanajan kirkosta Hämeenlinnas-
ta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulin hiippa-
kuntadekaanin virkaa 
hakee viisi henkilöä.

Hakijat ovat Raudaskylän kris-
tillisen opiston rehtori, TL Jukka 
Hautala, Haapaveden lukion leh-
tori, TT, FL Petri Kasari, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan seu-
rakuntapastori, TL Jouko Lanki-
nen, Diakonia-ammattikorkea-
koulun kirkon alan yliopettaja, 
TT Kari Ruotsalainen sekä Tui-
ran seurakunnan kappalainen, 
TM, KTM Petteri Tuulos.

Hiippakuntadekaanin viran 

keskeisiin tehtäviin kuuluu vas-
tata hiippakunnallisesta toimin-
nasta sekä henkilöstökoulutuk-
sesta Oulun hiippakunnassa. 

Hiippakuntadekaani toimii 
tuomiokapitulin jäsenenä ja toi-
minnallisen osaston esimiehenä.

Hiippakuntadekaanin viras-
sa on vuodesta 2006 toiminut TT 
Niilo Pesonen, joka siirtyy Tui-
ran seurakunnan kirkkoherran 
virkaan 1.1.2014.

Hiippakuntadekaani valitaan 
todennäköisesti 12. marraskuu-
ta. Hiippakuntadekaanin valit-
see tuomiokapitulikollegio.

Viisi hakee Oulun hiippa-
kuntadekaanin virkaan

Vaalipaneeliin voi lähettää 
ennakkoon kysymyksiä

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherraehdokkaat 
kohtaavat vaalipaneelis-
sa sunnuntaina 22.9. kel-

lo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
– Vaalipaneelissa pääsee tutus-

tumaan ehdokkaisiin ja vertaile-
maan heidän näkemyksiään sekä 
kysymään itselle tärkeitä asioita, 
sanoo Oulujoen seurakunnan vt. 
kirkkoherra Pentti Kortesluoma.

Paneeliin voi lähettää kysy-
myksiä myös etukäteen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/vaali perjantaihin 20.9. men-
nessä.

Ehdokkaan valitsemisessa 

avuksi ovat myös vaalikone sekä 
ehdokkaiden blogit, vaalisaarnat 
ja radiohaastattelut edellä maini-
tussa osoitteessa.

Kirkkoherranvaali käydään 
ensi viikolla. Ennakkoon voi ää-
nestää 23.–27.9. ja varsinainen 
vaalipäivä on 29.9.

Yli 16 000 äänioikeutettua saa-
vat tällä viikolla vaalikirjeen.

Ehdokkaina ovat Suomussal-
men seurakunnan kirkkoherra 
Risto Kormilainen, Länsi-Tu-
runmaan suomalaisen seurakun-
nan kirkkoherra Juho Kopperoi-
nen ja Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Satu Saarinen.

VAALIPANEELI
su 22.9. kello 18 Myllyojan 
seurakuntatalossa.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
ehdokkaiden Risto Kormilaisen, 
Juho Kopperoisen ja Satu Saarisen kanssa. 
Voit osallistua vaalipaneeliin myös verkossa 
www.virtuaalikirkko. . 
Voit lähettää paneeliin kysymyksiä etukäteen 
ja tutustua ehdokkaisiin vaalisivuillamme 
www.oulunseurakunnat. /vaali.

ENNAKKOÄÄNESTYS
23.—27.9.2013 kello 9—18
Myllyojan seurakuntakodissa (Koivumaantie 2), 
Yli-Iin seurakuntakodissa (Kirkkokuja 4) ja 
Ylikiimingin seurakuntakodissa (Harjutie 5)

Lisäksi:
ma 23.9.2013 kello 14—17 Sanginsuun 
seurakuntakodissa (Sanginsuuntie 59)
pe 27.9.2013 kello 14—18 Ruskon 
Citymarketissa
Ennakkoon voi äänestää myös Oulujoen 
seurakunnan alueella kiertävässä vaaliautossa:

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvaali

su 29.9.2013 kello 10–20

ma 23.9. 
Ylikiiminki

klo 10–11
Vepsän koulu, 
Kokontie 26, 
koulu lakkautettu

klo 11.30–12.30
Ylivuoton kylä, 
Vuoton Joutsen, 
Puolangantie 2415

klo 13–14
Alavuoton koulu, 
Alavuotontie 1151, 
koulu lakkautettu

klo 14.30–15.30
Jokikokon koulu, 
Jokikokontie 70, 
koulu lakkautettu

klo 16–17
Nuorittan nuoriso-
seurantalo, Nuorittantie

ti 24.9. 
Ylikiiminki

klo 10–11
Pohjoiskulman koulu, 
Somerovaarantie 22, 
koulu lakkautettu

klo 11.30–12.30
Joloksen koulu, 
Kouluraitti 15, 
koulu lakkautettu

klo 13–14
Mammuttihirsi,
Ouluntie 972

klo 14.30–15.30
Vesaisen patsas, 
Vesala

ke 25.9. 
Yli-Ii

klo 9–9.45 Yli-Tannilan toimi-
talo, Laaksolantie 11, Tannila

klo 10–11 Tannilan koulu, 
Matkavaarantie 13, Tannila

klo 11.30–12.15 
Leuvan Kylätalo, 
Leuvantie 1262, Yli-Ii

klo 12.45–13.30 
Hirvelä/Räinä, 
Pahkalantie 1511, Yli-Ii

klo 14–15
Ryhmäperhepäiväkoti
Jakuntie 6, Jakkukylä
Entinen posti

klo 15.30–16.30
Jakkukylä Ry, Maalismaantie 
1020, Jakkukylä

klo 17–18 
Maalismaan koulu, 
Pottutörmäntie 70, 
Yli-Ii, koulu lakkautettu

to 26.9. Kanta-
Oulujoen alue

klo 13.30–14.30
Metsolanhovi,
Mäkituvantie 1

klo 15–16
Heikkilänkankaan
päiväkoti,
Kyytipojantie 2

klo 16.30–17.30
Talvikankaan Sale,
Tuiskutie 1
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Jes. 44: 21-23
Muista, jaakob, sinä minun palvelijani,
muista, israel,
että minä olen sinut muovannut,
sinä olet minun palvelijani,
sinä et minulta unohdu, israel.
Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin 
pilven,
sinun syntisi kuin pilviverhon.
Palaa minun luokseni,
minä olen lunastanut sinut vapaaksi.
riemuitkaa, taivaat, sillä Herra on tämän 
tehnyt,
iloitkaa, maan syvyydet,
puhjetkaa riemuun, te vuoret,
te metsät ja jokainen metsän puu:
Herra on lunastanut jaakobin!
Hän on pelastanut israelin,
hän on osoittanut kirkkautensa.

Gal. 5: 1-6
Vapauteen kristus meidät vapautti. 
Pysykää siis lujina älkääkä alistuko 
uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, 
sanon teille: jos annatte ympärileikata 
itsenne, teille ei ole kristuksesta mitään 
hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, 
joka antaa ympärileikata itsensä, että 
hän on velvollinen noudattamaan lain 
kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte 
vanhurskauteen lakia noudattamalla, 
olette joutuneet eroon kristuksesta, armon 
ulkopuolelle. koska me uskosta olemme 
saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että 
toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme 
vanhurskauden. kristuksessa jeesuksessa 
on yhdentekevää, onko ihminen 
ympärileikattu vai ei. ainoa tärkeä on 
rakkautena vaikuttava usko.

Luuk. 14: 1-6
jeesus meni sapattina erään fariseusten 
johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki 
tarkkailivat, mitä hän tekisi. kävi niin, että 
hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava 
mies. jeesus kääntyi lainopettajien ja 
fariseusten puoleen ja kysyi: ”Onko 
sapattina lupa parantaa vai ei?” He eivät 
sanoneet siihen mitään. Silloin jeesus 
kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti 
hänet pois. Sitten hän taas kysyi: ”Miten 
te itse teette? jos jonkun poika tai härkä 
putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa 
sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?” Tähän 
he eivät kyenneet vastaamaan.

Vapaus käteen jää 
Katselen liikennevaloihin pysähtyneitä autoja iltapäivän ruuhkassa, kasvoja ohjauspyö-
rien takana. Yhdessä autossa mies rummuttaa rattia sormillaan ja suun liikkeistä päätel-
len hän laulaa. Kenties radiokanava soittaa hänen lempikappalettaan. Ehkä päivä töissä 
on sujunut hyvin ja nostattanut hyvän fiiliksen?

Toisessa autossa naisen kasvot ovat vääristyneet. Hän näyttää pidättelevän tunne-
kuohua, pyyhkii kyyneleitä silmäkulmistaan. Mitä on tapahtunut, onko hän saanut 
surullisia uutisia? Onko hän menettänyt jotain?

Molemmilla tie aukeaa edessä. Jostain tulossa, matkalla jonnekin. Mitä on edessäpäin? 
Raskas ylämäki, tasaista suoraa vai myötäinen, jossa täytyy jo vähän varoa, ettei vauhti 
kiihdy liikaa?

Olen liikkeellä, aina erkanemassa entisestä ja kulkemassa kohti uusia maisemia. Vuo-
ron perään, ja joskus jopa yhtä aikaa koen eron tuskaa ja vapauden tunnetta ja janoa. 

Filosofit määrittelivät aikoinaan negatiivisen ja positiivisen vapauden käsitteet. Nega-
tiivinen vapaus on sitä, ettei mikään kahlitse ihmistä. Positiivinen vapaus sen sijaan 
menee pitemmälle, luo mahdollisuuksia uuteen ja ohjaa johonkin mielekkääseen suun-
taan. 

Kumpaa minä haluan, rajatonta vapautta vai että parhaat arvot ohjaavat elämääni?
Avaan radion ja kuuntelen laulajaa: ”Kun elämässä kaiken menettää silloin vapaus on 

ainut mitä käteen jää. On ylämäki raskas askeltaa, mutta alamäkeen liian usein katoaa. 
Jos ei se tapa niin se todellakin hajottaa.”

Ei, en halua olla irrallaan, joka tuulen riepoteltavana. Tahdon ankkuroida itseni Kris-
tukseen: häneen, joka päästää vapaaksi ihmisten asettamista rajoituksista ja sitoo elä-
mäni totuuteen ja rakkauteen. Hän ei kaipaa minulta teeskentelyä vaan hyväksyy minut 
tällaisena. Hänen seurassaan on todellinen vapaus.

TiMo JuNTuNEN
rovasti

Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 22.9.2013
Psalmi: Ps. 119: 97-104 
1. lukukappale: Jes. 44:21-23 
2. lukukappale: Gal. 5:1-6 
Evankeliumi: Luuk. 14:1-6 
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Oulujoen seurakun-
nassa pidetään 
kirkkoherranvaa-
lit syyskuun lopus-

sa. Kolmelta kirkkoherra-
ehdokkaalta on kuultu vaa-
lisaarnat Oulujoen kirkos-
sa. Viime sunnuntaina 15.9. 
vuorossa oli Satu Saarinen.

Ehdokkaat, kirkkoherrat 
Risto Kormilainen ja Juho 
Kopperoinen sekä kappa-
lainen Satu Saarinen koh-
taavat vaalipaneelissa sun-
nuntaina 22.9. klo 18 Myl-
lyojan seurakuntatalossa.

Ennakkoäänestys alkaa 
23.9. Lisää tietoa vaaleista 
sivulla 12.

Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.9.2013

Oulun tuomiokir-
kossa kuullaan 
lauantaina 28.9. 
kello 18 Johann 

Sebastian Bachin h-molli-
messu (BWV 232). Kysees-
sä on oululaisittain har-
vinainen tapahtuma, sil-
lä edellisen kerran teoksen 
on voinut kuulla Oulussa 
yli 40 vuotta sitten.

J.S. Bachin (1685–1750) 
h-mollimessu on myöhäis-
barokin suurteos, jota pi-
detään Bachin koko sävel-
lystyön huipentumana ja 
yhteenvetona.

– Bachin musiikki on 
eheyttävää – siitä löytyy 
nyansseja ja suuruutta. 
Suurteosta kannattaa tulla 
kuuntelemaan jo senkin ta-
kia, että teos esitetään van-

han ajan mukaan raken-
netuilla periodisoittimilla. 
Näiden soitinten viritys on 
normaalia matalampi, 415 
Hz, kertoo Tuiran seura-
kunnan kanttori Anu Ar-
vola-Greus.

Ruotsalais-
suomalainen 
lauluyhtye
H-mollimessun esiintyjinä 
Oulun tuomiokirkossa ovat 
Erik Westbergs Vokalen-
semble, Vocal Art ja Svens-
ka Barockorkestern. 

Vuonna 1993 perustet-
tu lauluyhtye Erik West-
bergs Vokalensemble koos-
tuu ruotsalaisista ja suo-
malaisista yksinlaulajista, 
kirkkomuusikoista ja mu-

siikinopettajista. Paikallis-
ta ääntä yhtyeeseen tuovat 
kuoron oululaiset laulajat 
Anu Arvola-Greus, Virve 
Karén, Mari Klemettilä ja 
Jyrki Kauppinen.  

Erik Westbergs Voka-
lensemble esiintyy myös 
kuorokonsertissa sunnun-
taina 29.9. kello 16 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Ohjel-
mistossa on sekä uutta et-

tä vanhempaa kuoromu-
siikkia.

Ohjelman hinta lauan-
tain h-mollimessuun on 10 
euroa ja sunnuntain kuoro-
konserttiin 5 euroa. Tapah-
tumat järjestää Tuiran seu-
rakunta.

J.S. Bach: h-mollimessu 
(BWV 232)
Erik Westbergs Vokalensemble, 
Vocal Art, Svenska 
Barockorkestern
La 28.9. klo 18 
Oulun tuomiokirkko 
Ohjelma 10 euroa

Kuorokonsertti
Erik Westbergs Vokalensemble
Su 29.9. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkko 
Ohjelma 5 euroa.

J. S. Bachin h-mollimessu 
tuomiokirkossa

Äänestäjät pääsivät jututtamaan 
Satu Saarista 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 kolmannella vaalisijalla oleva Satu Saarinen kirkkokahveilla 
vaalinäytteen jälkeen.

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

Bachin musiikki 
on eheyttävää 
– siitä löytyy 
nyansseja ja 
suuruutta. 

Anu Arvola-Greus

M
aria Fäld

t

Erik Westbergs Vokalensemble
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KEHITYSVAMMAISET
keskustelukerho ti 24.9. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten olkkari-ilta ke 25.9. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kehitysvammaisille nuorille ai-
kuisille (18–40-vuotiaille).
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. 

KUULOVAMMAISET
aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri 
to 19.9. klo 13.30, Caritas-koti. Kerho kokoontuu Cari-
tas-salissa, jossa on huomioitu kuulolaitteen käyttäji-
en induktioyhteys.
Viittomakielinen messu su 22.9. klo 12, Tuomiokapi-
tulin tallikirkko. 
Lähetyspiiri ma 23.9. klo 14, Tuiran kirkko. 
Ystäväilta ti 24.9. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Päi-
vämäärä muuttunut syysohjelman merkinnästä!
kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 25.9. klo 13, Cari-
tas-koti. Ryhmä kokoontuu 1. kerroksen Caritas-salissa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten retki ti 15.10. klo 9.30–15. Seura-
kunnan ja PPN ry:n yhteinen retkipäivä kauppakeskus 
Zeppeliniin Kempeleeseen. Lähtö linja-autoaseman ti-
lausajolaiturista klo 9.30 ja paluu samaan paikkaan n. 
klo 15. Retken hinta on 10 € sisältäen kuljetuksen ja 
ruokailun Kreikkalaisessa ravintolassa, jossa on pöy-
tiin tarjoilu. Ilmoittaudu 30.9. mennessä Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaisten yhdistykselle, p. (08) 3115 
653 tai sähköpostilla, yhdistys@ppnry.net. Erillistä ret-
kikirjettä ei lähetetä.

PÄIHDETYÖ
Maksuton aamupala perjantaisin klo 9–10, Taka-Lyö-
tynkatu 4. Alkaen 20.9.
Naistenryhmä pe 20.9. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 23.9. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

Englanninkieliset seurat su 22.9. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
English Service on Sunday 22nd of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 

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 20.9. klo 12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Psalmien saattamana, Raija Nissinen.

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
uusheräyksen opiskelija- & Na-ilta to 19.9. klo 19, Kou-
lukatu 41. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 20.9. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Athanasiuksen uskon-
tunnustus, Vesa Pöyhtäri.
OPkOn opiskelijailta la 21.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pitsailta: Jumala jakaa lahjoja, Antti Leinonen.
kansanlähetyksen 3kohtaamista-ilta ma 23.9. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Kärsimyksen on-
gelma: Tapio Pokka.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 25.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Pitsaa & pelailua.

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla olevia tehtäviä 

osoitteessa www.suurellasydamella.fi -> Oulu 
ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Sarastus-kuoron harjoitus torstaina 19.9. klo 18–20 
Elohuoneella. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään 
– laulamalla!  Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, 
p. 044 3161 729. 
Taideryhmä pe 20.9. klo 16.30–18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Cross Cafe pe 20.9. klo 19–00.30, Elohuone.
Nuorten aikuisten neuletapaaminen 
ti 24.9. klo 18–20, Oulun tuomiokirkon krypta. 
Lenkkiryhmä ke 25.9. klo 18–20, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Matalan kynnyksen raamis to 26.9. klo 18, 
Jössensali, Asemakatu 6. Tarjolla iltapalaa. 

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 järjes-
tetty 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 tällä 
hetkellä ei ole parisuhteessaan akuuttia kriisiä. Ryh-
mä on itseohjautuva. Se suunnittelee itse ohjelmansa 
ja aikataulunsa. Ryhmän mukana kulkee pastori Ola-
vi Mäkelä. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa ajalla 
10.10.2013–31.3.2014. Kasvuryhmään voit ilmoittautua 
puolisosi kanssa 1.10. mennessä sähköpostitse 
Olavi Mäkelälle, olavi.makela@evl.fi. 
Mukaan mahtuu kahdeksan pariskuntaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Etusijalla ovat Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenet.

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  pe 27.9. klo 16 – ma 
7.10. klo 7 osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rip-
pikoulu.

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.

Tuotto Ilembulan sairaalan lastenosaston ja  
orpolan hyväksi. Järjestää Ilembulan Ystävät ry.  

10 e, opiskelijat 8 e

OHJELMA
Tervehdyssanat Leena Rasilo •  

Laulu Aila Knihtilä • Piano Piia Knihtilä
Kahvitarjoilua ja arvontaa

Sunnuntaina 22.9. klo 15
Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6

Koettua ja elettyä
lastenlääkäri Leena Pasanen

Oulun ev.lut. 
seurakunnat 
ovat mukana 
Seniorimessuilla 
Ouluhallissa
21.–22.9. Tervetuloa 
seurakunnan osastolle 
B 40. Lue lisää s. 24.

Enkelileiri 
1.–2.-luokkalaisille 
28.–29.9. Vasamon 
leirikeskuksessa. 

Leirillä voi yhden yön 
ajan harjoitella kotoa 
poissaoloa. 
Leirille otetaan 20 leiriläistä. 

Ilmoittautumiset viimeistään 20.9. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja Katja Ylitalo p. 040 5747 147.

Tarkemmat tiedot leireistä löydät 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.9.2013

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
iltamessu – rukouslauluja ja 
hiljaisuutta to 19.9. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sai-
ja Kronqvist, esilauluryhmä 
ja Tommi Hekkala, Terhi-Lii-
sa Sutinen kitara, Saara Mat-
tila ja Sirpa Ilvesluoto huilu.
Messu su 22.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jouko Lankinen, saarna 
Jukka Repo ja avustaa Jyrki 
Vaaramo. Kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Paljaat ja-
lat -kuoro. Kolehti seurakun-
ta- ja diakoniatyöhön syrjäy-
tyneiden perheiden tukemi-
seksi. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 22.9. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 19.9. klo 14, 
Vanha pappila. Jaakko Lou-
nela.
Sana elää pe 20.9. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Sanan- ja rukouksen il-
ta su 22.9. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo.  Puhuja-
na  Martti Heinonen Hauki-
putaalta. Ilta koostuu Sanan 
julistuksesta – opetuksesta, 
puheista, laulusta ja ylistyk-
sestä. Mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen rukouspalveluun 
ja keskusteluun sielunhoito-
terapeutin kanssa.

jumalanpalvelukset
Messu su 22.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro. Messun yhteydessä 
kaikkien vapaaehtoistyön-
tekijöiden toimintakaudel-
le siunaaminen. Jumalanpal-
velus radioidaan Radio Dein 
kautta, 106,9 MHz. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja tietoa syksyn Ta-
sauskeräyksestä, mikä tuot-
to suunnataan ihmiskaupan 
vastaiseen työhön Mekongin 
(Laos, Thaimaa, Kambodza ja 
Vietnam) alueella.
Sanajumalanpalvelus su 
22.9. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
raamattupiiri ke 25.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 22.9. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkoulu kai-
kenikäisille lapsille. Pienet 
lapset voivat osallistua saat-
tajan kanssa. Pyhäkoulusta 
saa Messupassiin tarran.
Vauvakirkko su 29.9. klo 17 
srk-keskuksessa. Vauvakirk-
koon kutsutaan erityises-
ti vuoden aikana kastettuja 
tyttöjä ja poikia perheineen. 
Ota mukaan kotoasi helistin. 

Varhaisnuoret
Seurakunnan kerhot 1.–6. 

-luokkalaisille alkavat viikol-
la 38. Kerhopaikat, ajat ja il-
moittautuminen: www.alak-
konäämua.fi. Lisätietoja: Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225 
tai Pekka Rintamäki, p. 040 
5436 960, etunimi.sukuni-
mi@evl.fi.

Nuoret
Gospel-bändin harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 17–18.30 
Vakkurilassa. Lisätietoa Kat-
rilta, p. 045 6576 122.
kaveri-ryhmä. Jos olet yk-
sin, tule etsimään ystäviä täs-
tä ryhmästä. Kysy lisää Katril-
ta, p. 045 6576 122.

Diakonia
Seurakuntakerho to 19.9. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 23.9. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, kah-
vittelua ja keskus-
teluja. Tervetu-
loa niin ensiker-
talaiset kuin ai-
kaisemmin pii-
rissä käyneet. 
Tied. Johanna 
Kerola, p. 045 
1393 993.
Ota askel työelä-
mään -työllisyyskier-
tue Haukiputaalla to 26.9. 
klo 13, Haukiputaan srk-kes-
kus. Tilaisuus on tarkoitettu 
työnhakijoille, jotka ovat ol-
leet vähintään vuoden työt-
tömänä tai saaneet vähin-
tään 500 päivää työttömyys-
etuutta. Tule kuuntelemaan, 
millaisia mahdollisuuksia Ou-

lun kaupungin Työllisyyspal-
velut sinulle tarjoaa.

Lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
24.9. klo 13 Puttaan Tuvassa.

Muut menot
ulkoiluystävien ja mui-
den vapaaehtoisten ilta ke 
25.9. klo 17.30 Wirkkulas-
sa. Liikkumisen merkitykses-
tä ikäihmiselle ja siinä avus-
tamisesta kanssamme kes-
kustelemassa fysioterapeut-
ti Anne Haapala. Ilm. 20.9. 
mennessä Johannalle, p. 045 
1393 993.
korttiaskarteluilta to 26.9. 
klo 18, Martinniemen srk-ko-
dissa. Kortteja tehdään pää-
osin omista materiaaleista 
(ohjaajalta voi ostaa pieniä 
täydennyksiä) Jatkossa mah-
dollisuus myös teemailtoihin 

esim. joulu, isänpäi-
vä, 3-D, leimaus. 

Ohjaajina Eija 
Lähdemäki ja 
Minna Ruus-
kanen. Lisä-
tietoa Laila 
Juntilta lai-

la.juntti@evl.
fi, p. 040 8668 

319.
Puttaan Tuvan avoi-

met ovet torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–14 Puttaan 
Tuvalla. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemas-
ta, tekemään käsitöitä tai 
lukemaan lehtiä. Kahviosta 
voi ostaa päiväkahvin, teen 
tai mehua. Lähetystyön kä-
sityömyyntiä. 

keskiviikkoseurat ke 25.9. 
klo 18, Vanha pappila. Aaro 
Leipälä Pyhäjoelta.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
25.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Järjestää Oulun NN-
KY ja Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 26.9. klo 14, 
Vanha pappila. Markku Pa-
losaari.
Torstain raamattupiiri to 
19.9. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
aamupiiri la 21.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
raamattupiiri ti 24.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys
raamattupiiri ke 25.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
26.9. klo 13, Vanha pappi-
la, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

raamattupiiri to 26.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
23.9. klo 9–11, Tuomiokirkko-
seurakunta. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa vastaanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p 044 3161419 
Diakonian aamu ti 24.9. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille
Työttömien ruokailu ke 25.9. 
klo 11–12, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 25.9. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 22.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ei tarvitse il-
mottautua ja se on osallistu-
jille maksuton.
Heinätorin perhekerho ti 

Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 26.9. klo 11–14, kesäkeit-
to-lounas 5 €.
Nuoret aikuiset! Olem-
me kehittämässä syksyllä yli 
18-vuotiaille haukiputaalai-
sille nuorille aikuisille viikko-
toimintaa. Kaipaatko esimer-
kiksi raamattupiiriä, ulkoilu-
seuraa tai vaikkapa vaan vii-
koittaista kahviseuraa sa-
manhenkisistä ihmisistä? Lä-
hetä ehdotuksesi ja toivee-
si sähköpostilla osoitteeseen 
elisa.manninen@evl.fi. Mieli-
piteesi on meille tärkeä! Mie-
timme saamiemme ehdotus-

ten pohjalta, minkälaista toi-
mintaa nuorille aikuisille tar-
joamme syksyllä. Kerro siis 
mielipiteesi sähköpostilla ja 
seuraa ilmoittelua kirkolli-
sissa sekä www.alakkonää-
mua.fi.
kellonkartano: Raamattu- ja 
lähetysviikonloppu 21.-22.9.
ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 22.9. klo 13 ja 
17 kirkossa, lauluseurat ke 
25.9. klo 18.30 Katriina ja Ta-
pio Haapalahdella, Kauppi-
lantie 11, Kello: ompeluseu-
rat pe 20.9. klo 18.30 ry:llä. 

ulkoiluystävien 
ja muiden 

vapaaehtoisten 
ilta ke 25.9. 

klo 17.30 
Wirkkulassa.

24.9. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo
intiön perhekerho to 26.9. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 26.9. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 1–3-vuotiaiden musiik-
kikerho jota vetää kaksi ai-
kuista ohjaajaa. Ilmottautu-
minen 20.9. mennessä, osoit-
teeseen tea.lakkala@evl.fi tai 
tekstaten p. 050 5207 757. 
Kokoontuu joka toinen tors-
tai puolen tunnin ajan. Ker-
hoon mahtuu 12 ensimmäis-
tä lasta aikuisen kanssa. 

Varhaisnuoret
askartelu-Puuhakerho 1.–4-
lk. tytöt ja pojat ma 23.9. klo 
17.30, Intiön seurakuntakoti. 
kerho 4.–6.-lk. tytöt ja pojat 
ti 24.9. klo 17.30, Elohuone. 
ilmaisutaidonkerho 1.–6.-
lk. tytöille ja pojille ke 25.9. 
klo 17–18, Intiön seurakun-
takoti. 
Nämä kerhot kokoontuvat 
viikoittain, maksuttomia, ei  
ennakkoilmoittautumista. 

Nuoret
avoimet ovet ke 25.9. klo 18, 
Elohuone. Lisätietoja Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124 ja 
Käkkärä, p. 040 5747 183.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taideryhmä pe 20.9. klo 
16.30–18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Taideryhmäs-
sä osallistutaan jouluevan-
keliumi valokuvaprojektiin, 
lavastaen ja näytellen. Tule 

rohkeasti mukaan! Lisätieto-
ja: mari.tuokkola@evl.fi
Nuorten aikuisten neuleta-
paaminen ti 24.9. klo 18–20, 
Oulun tuomiokirkon Krypta. 
Tervetuloa neulomaan, virk-
kaamaan, kirjomaan tai teke-
mään jotain muita käsitöitä 
yhdessä muiden samanhen-
kisten kanssa. Lisätiedot: tii-
na.siloaho@gmail.com.
Lenkkiryhmä ke 25.9. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lenkkiryhmä sisältää 
kaiken tarvittavan; ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaih-
toa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. 
Matalan kynnyksen raamis 
to 26.9. klo 18, Jössensali. 
Kokoonnumme klo 18 osoit-
teessa Asemakatu 6, tarjol-
la iltapalaa. Lisätietoja Mari 
Flink, p. 050 5649 070.

Seniorit
Tarinatupa ke 25.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään yhdessä, keskustellaan 
eri teemoista ja ajankohtai-
sista asioista. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Muut menot
Virsilauluillat ti 24.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Osallistujien toivevirsiä, Esko 
Laukkanen
aamusilmukka ke 25.9. klo 
10, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Anna-Mari Heikkinen. 

Eläkeläisten musiikkipiirin 
syyskauden ensimmäinen 
kokoontuminen 
torstaina 26.9. klo 13 
poikkeuksellisesti Wirkkulan rippikoulusalissa 

Piiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä 
ja perehdytään musiikkiin mm. kuuntelun kautta. 
Musiikkipiiri ei ole kuoro. 

Lisätietoja: kanttori Hannu Niemelä, p. 040 5471 660.

4-vuotissynttärit 
sunnuntaina 13.10. klo 14 
Heinätorin seurakuntatalossa. 
Kutsumme Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan tänä vuonna 4 
vuotta täyttävät tytöt ja pojat 
yhteiseen synttärijuhlaan Hei-
nätorin seurakuntataloon, Alek-
santerinkatu 71. Lähetysaiheises-
sa juhlassa tarjolla syntymäpäivä-
kakkua ja pieni lahja syntymäpäi-
väsankarille. Ilmoittautuminen 
on välttämätön 30.9. mennessä jokaisesta juhlaan osal-
listujasta sähköpostilla osoitteeseen outi.metsikko@evl.fi  
tai tea.lakkala@evl.fi. Lisätietoja: Outi Metsikkö, p. 050 
5213 380, Tea Lakkala p. 050 5207 757.
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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
Tuomasmessu la 21.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 22.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Juha So-
ranta. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 22.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit.
kastemessu su 22.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Esa Nevala, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 22.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 22.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti seurakunta- 
ja diakoniatyöhön syrjäyty-
neiden perheiden tukemi-
seksi Suomen Lähetysseuran 
yhteistyökirkkojen kautta. 
Kirkkokahvit.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 29.9. klo 15, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Eli-
na Hyvönen, saarnaa Han-
na Fähnrich, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 19.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
raamattupiiri to 19.9. ja 
26.9. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.9. klo 19, Kas-
tellin kirkko.
raamattupiiri ti 24.9. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
25.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 26.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille uteli-
aille ke 25.9. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Ks. ilmoitus.
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Kerro ru-
notoiveesi (runon nimi ja te-
kijä) viimeistään 4.10. osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/toiverunoni.

Diakonia
aamupuuro to 19.9. ja 26.9. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
23.9.  Karjasillan kirkko. Dia-
konian ajanvarausnumero on 
044 3161 579. Ajan voi varata 
maanantaisin klo 9–11 joko 
puhelimitse tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 23.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 24.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Ota askel työelämään -in-
fotilaisuus to 3.10. klo 10, 
Kaukovainion kappeli. Ou-
lun kaupungin työllisyyspal-
velut esittäytyy Kaukovaini-
on kappelilla aamupuuron 
jälkeen klo 10-12. Noin tun-

nin mittaisen infon jälkeen 
kahvitarjoilu sekä mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja ajanvaraukseen. 

Lähetys
kaukovainion lähetyspiiri ti 
24.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Lähetyspiirin vas-
tuuhenkilöinä toimivat Ar-
ja Lämsä ja Rauno Laitila. Li-
sätietoja lähetyssihteeri Pau-
la Rosbacka, p. 040 5752 714. 

Lapset ja lapsiperheet
karjasillan seurakunnan 
4-vuotissynttärit su 13.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot. Ks. 
ilmoitus.
isä-lapsi sählykerho 1.–6. 
-luokkalaisille lapsille isineen 
Lintulammen koululla, Haa-
panatie 33 perjantaisin 20.9. 
alkaen klo 16.30–18. Lisätie-
toja antaa Juha Kivirasi, p. 
040 5752 713.
Orkesterikerho kokoon-
tuu Kastellin kirkon pappi-
lassa joka maanantai ja on 
tarkoitettu ala-asteikäisille, 
muutaman vuoden soitta-
neille lapsille, jotka hallitse-
vat soittimensa jo tarpeeksi 
hyvin. Mukaan otetaan seu-
raavien soittimien soittajia: 
viulu, alttoviulu, sello, trum-
petti, poikkihuilu, klarinetti, 
saksofoni ja oboe. Orkeste-
rin kappaleet ovat helpohko-
ja. Lisätietoja Katja Ylitalo, p. 
040 5747 147.

Leirit
Enkelileiri 1.–2.-luokkalaisil-
le 28.–29.9. Vasamon leirikes-
kuksessa. Leirillä voi yhden 
yön ajan harjoitella kotoa 
poissaoloa. Leirille otetaan 
20 leiriläistä. Ilmoittautumi-
set viimeistään 20.9. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirin hinta 15€. Lisätietoja 
Katja Ylitalo p. 040 5747 147.

Tuomasmessu
lauantaina 21.9. klo 18 Kastellin kirkossa.

Syyskauden ensimmäisen Tuomasmessun teemana 
on "Vapauteen Kristus meidät vapautti". Liturgina on 
Heikki Karppinen ja saarnaa Satu Saarinen, avustaji-
na Kaisa Janger ja Erja Järvi. Musiikkitoteutus Taina 
Voutilainen, Sarastuskuoro ja soitinryhmä. 
Sanaosan aikana lapset voivat osallistua kerhotilas-
sa pyhäkouluun. 
Seurakuntalaisia on monissa palvelutehtävissä mm. 
rukouspalvelussa. 
Kolehti kummikohteelle Barinazin lukutaitoluokalle 
Venezuelassa Suomen lähetysseuran kautta. 
Messun jälkeen kahvitarjoilu. 
Lämpimästi tervetuloa.

Tarkemmat tiedot leireistä 
löydät www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 26.9. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. Lämpimästi ter-
vetuloa toisen vuoden isos-
koulutuksessa mukana ole-
vien yhteiseen kokoontumi-
seen. Isoskoulutus päättyy 
yhteiseen hartaushetkeen 
klo 18.30.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 19.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 19.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Ystävän kamari ti 24.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Kuorot ja kerhot
kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Yhdessä jumalan edessä -il-
ta ke 2.10. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Sinä, joka olet 
kiinnostunut uskon asioista 
ja haluat löytää Jumalan lä-
heisyyttä elämääsi: tule viet-
tämään iltaa yhdessä Juma-
lan edessä. Aluksi tarjolla on 
iltapalaa, jonka jälkeen il-
ta jatkuu vapaamuotoisesti 
mm. musiikin, keskustelun ja 
lyhyen opetuksen merkeissä. 
Voit tulla iltaan keskustele-
maan ja vaihtamaan ajatuk-
sia tai halutessasi vain hiljen-
tymään ja kuuntelemaan. Il-
taan ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. 
Henki ja elämä – keskuste-
luillat:  Onnellisen parisuh-
teen salaisuus ti 29.10. klo 
18 Maikkulan kappeli. En-
simmäisessä Henki- ja elämä  
-keskusteluillassa Seppo Vil-
jamaa alustaa aiheesta "On-
nellisen parisuhteen salai-
suus". Seppo Viljamaa on Ou-
lun ev.lut. seurakuntien joh-
tava perheneuvoja ja perhe- 
ja paripsykoterapeutti.  Alus-
tuksen jälkeen yleisöllä on 
mahdollisuus kommentoida 
ja esittää kysymyksiä. Kahvi-
tarjoilu. 

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!

Varhaisnuorten kerhot
karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Pelejä ja toimintaa maanantaisin 1.–6.-lk klo 18–19.
Puuhakokkikerho keskiviikkoisin 1.–3.-lk klo 17–18. 
Puuhakerho torstaisin 1.–3.-lk klo 17–18.
Teatterikerho torstaisin 2.–4.-lk klo 17–18.

kastellin kirkko, Töllintie 38
Orkesterikerho maanantaisin alakouluikäisille klo 18–19.
Leivotaan herkkuja tiistaisin 2.–4.-lk klo 17–18.30.

kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Puuhakokkikerho tiistaisin 3.–6.-lk 17.30–19.
Lintulammen koulu, Haapanatie 33
Isä-lapsi sählykerho perjantaisin 1.–6.-lk isineen klo 
16.30–18.

Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Pienoismallikerho maanantaisin 3.–6.-lk klo 18–19.
Leivotaan ja leikitään tiistaisin 2.–5.-lk klo 18–19.
Puuhakerho keskiviikkoisin 1.–6.-lk klo 18–19.

Maikkulanraitin koulu, Jatulikivenkatu 3
Salibandy-kerho torstaisin 4.–6. lk pojille 16–17.

Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2
Liikuntakerho tiistaisin 1.–3.-lk klo 17–18.

Pyhän andreaan kirkko, Kaakkurinraitti, Sulkakuja 8
Askartelukerho maanantaisin 1.–3.-lk tytöille klo 17–18.
Kokkikerho maanantaisin 4.–6.-lk klo 17–18.30.
Kokkikerho torstaisin 4.–6.-lk klo 17.30–19.
Puuhakerho perjantaisin 1.–4.-lk 15.30–17.

Sarasuon koulu, Sarasuontie 6
Salibandy-kerho maanantaisin 1.–3.-lk klo 16.30–17.30
Salibandy-kerho torstaisin 4.–6.-lk klo 17–18

kerhot alkavat viikolla 37. Kerhoihin ilmoittaudutaan 
kerhossa ja kerhot ovat maksuttomia. Kaikki ovat terve-
tulleita! Kokkikerhoihin mahtuu 15 kerholaista. Kerhot 
eivät kokoonnu syyslomaviikolla (viikko 43) ja ne jäävät 
joulutauolle viikon 50 jälkeen. Kerhot jatkuvat viikolla 2 
ja päättyvät keväällä viikolla 19. 
Lisätietoja Katja Ylitalo, p. 040 5747 147.

kirjavirtaa Pappilassa! 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille ke 25.9. klo 18 
Kastellin kirkon pappilassa. 

Hiphiphei! Syksyn toisessa kokoontumisessa keskustel-
laan Taina Latvalan Välimatkasta ja Orvokki Aution Va-
lokuvavarkaista. Vapaa pääsy!

60-vuotiaiden juhla 
sunnuntaina 13.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Juhla alkaa messulla klo 12 ja jatkuu täytekakkukahvien 
merkeissä. Juhla päättyy noin klo 14.30. Puolisosi tai ys-
täväsi on tervetullut mukaan. Ilmoittautumiset 7.10. men-
nessä Karjasillan kirkkoherranvirastoon p. (08) 5313 200 
tai sähköpostitse karjasillanseurakunta@evl.fi.

kehitysvammaisten kirkkopyhä 
sunnuntaina 29.9. klo 15 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Elina Hyvönen, saarnaa Hanna Fähnrich, 
kanttorina Taina Voutilainen. Kirkkokahvit.

Le
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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 2586 
Kiviharju 
Niemikyläntie 38 
(kirkolta n. 7 km)

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

Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.9.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 22.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Anne Schönberg, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. 
Messu su 22.9. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Maakirkko su 22.9. klo 11 
Hannuksen koululla. Toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Sari Wallin.

Hartauselämä
raamattu ja rukouspiiri ti 
24.9. klo 18 Jäälin kappelilla 
+ iltatee.
raamattupiiri to 26.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 puhelimitse tai 
sähköpostilla. Ajanvarausnu-
mero on 040 7008 151.
Naisten kasvuryhmä to 19.9. 
klo 14 Terveystie 1, B ovi, II 
kerros Ryhmätila. Ryhmä ko-
koontuu to 26.9 klo 14 Suve-
lassa. Siellä terveyteen liitty-
vistä asioista kertoo sairaan-
hoitaja Päivi Korttilalli.
juttunurkka ma 23.9. klo 10-
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-

ikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 23.9. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 23.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Lauluhetki Vire-kodilla ma 
23.9. klo 13. Tervetuloa ter-
vehtimään asukkaita ja lau-
lamaan yhdessä!
Diakoniapiiri ma 23.9. klo 
13–14.30 Jäälin kappelilla. 
Käsitöistä ja vapaaehtois-
työstä kiinnostuneille.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 24.9. klo 13–
14.30 Jäälin kappelilla. Kes-
kusteleva vertaistukiryhmä.
Omaishoitajaryhmä ke 
25.9. klo 13–14.30, 
Senioritalo Terve-
ystie 3. Vieraana 
Heidi Kemola, 
Oulun seudun 
omaishoitajat 
ja läheiset ry.
Naisten saunail-
ta to 26.9. klo 18–
20 Suvelassa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 1.10. klo 12 Suvelassa. 
Kerho alkaa ruokailulla, jon-
ka omavastuuosuus on 4 €. 

Kuljetuspyynnöt to 26.9. klo 
16 mennessä Erja Haholle, p. 
0400 775 164.
ikäihmisten turvakurssi jär-
jestetään to 3.10. klo 9–13 
seurakuntakeskuksessa. Ks. 
ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
kirkkokuoro to 19.9.  ja 26.9. 
klo 18.30 seurakuntakeskuk-
sessa.
ruskakööri pe 27.9. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
22.9. klo 12.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30    p. 0400 835 

374 / lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirk-

kopirtillä maa-
nantaisin klo 
9.30–11 ja Jää-
lin kappelil-
la torstaisin 

klo 9.30–11 (ei 
19.9). 

Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä tiistaisin 

klo 9.30–11 ja Jäälin kappe-
lilla perjantaisin klo 9.30–11 
(ei 20.9).
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10-12 Jäälin kappeli.

Nuoret
Nuorten yö Iissä 27.–28.9. 
Yön täyteinen tapahtuma 
rippikoulun käyneille ja sitä 
vanhemmille nuorille. Lähtö 
Kiimingistä perjantai-iltana 

Oulun seurakuntien yhteinen 

kehitysvammaisten kirkkopyhä 
järjestetään sunnuntaina 29.9. 

klo 15 Karjasillan kirkossa.

ja paluu lauantaina aamupa-
lan jälkeen. Tarkemmat ajat 
selviää myöhemmin. Ilmoit-
tautumiset sunnuntai-iltaan 
22.9. mennessä Jussille, p. 
040 7431 903 tai Jii-Peelle, p. 
044 7884 058.
rippikouluinfo ke 25.9.  kir-
konkylän seurakuntakeskuk-
sessa 1999 syntyneille nuoril-
le ja heidän vanhemmilleen. 
Jokirannan koulupiiri klo 18 
ja Laivakankaan koulupiiri 
klo 19.15. Kahvitarjoilu klo 
18.45–19.15. Tiedusteluihin 
vastaa nuorisotyönohjaaja 
Aulikki Rinta-Säntti, p. 040 
743 1904.

Lähetys
Lähetystapahtuma su 22.9. 
klo 18-20 seurakuntakeskuk-
sessa. Vanhojen koululaulu-
jen ilta. Kahviraha TASAUS-
keräykseen.
Lähetystyön lauluilta ko-
deissa ke 25.9. klo 18–20 Ul-
la Junttilan luona Vehkatie 
6, Kontio. Lämpimästi terve-
tuloa kaikki laulamaan!

Muut menot
rauhanyhdistys: su 22.9. klo 
17 seurat ry:llä, Olavi Hyry ja 
Kari Kainua.
rauhan Sana su 22.9. klo 15 
seurat Montin salissa,  Mat-
ti Rahja.

Maakirkko 
su 22.9. klo 11 

Hannuksen 
koululla. 

jumalanpalvelukset
Messu su 22.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Messu su 22.9. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Messu su 22.9. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 22.9. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Pekka Nuutinen.
Sanajumalanpalvelus su 
22.9. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
23.9. klo 9–11, Myllyojan 

seurakuntatalo. Ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 puh. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 23.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoninen aamupuuro ti 
24.9. klo 9, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 
Diakoniapiiri to 26.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Seniorit
Porinapiiri ma 23.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten ker-
ho ma 23.9. klo 
13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
Eläkeläisten ker-

ikäihmisten turvakurssi 
torstaina 3.10. klo 9–13 seurakuntakeskuksessa. 

Turvakurssi on tarkoitettu kaikille ikäihmisille. Kurssin 
järjestää Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri. Kurssi on 
maksuton (sisältää koulutuksen ja ruokailun). 
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot Erja Haholle ma 30.9. 
klo 16 mennessä, p.  0400 775 164, erja.haho@evl.fi.

Ota askel työelämään 
-työllisyyskiertue 
Oletko hakenut pitkään töitä? Tarvisitko tukea työ-
elämään siirtymisessä? Tervetuloa tapaamaan Oulun 
kaupungin työllisyyspalvelujen työntekijöitä ja naut-
timaan seurakunnan tarjoamia pullakahveja. 

Yli-Iissä srk-talossa 
ma 23.9. klo 11–13 Kirkkokuja 4, 
Myllyojan srk-talossa 
ma 30.9. klo 12–14, Koivumaantie 2, 
Ylikiimingissä Asukastuvassa 
ma 7.10. klo 12–14, Harjutie 18.

Neulansilmä 
torstaina 26.9. klo 17–19 

Hönttämäen seurakuntatalossa. 

Kansainvälinen tyttöjen ja naisten 
käsityökerho on tarkoitettu kaikenikäisille 
käsitöistä kiinnostuneille suomalaisille ja 

maahanmuuttajanaisille ja -tytöille.
 Tule tutustumaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin – 

voit tulla mukaan oppimaan ja opettamaan! 

Lisätietoja Katja Haipus, p. 044 3161 459 ja 
Sari Meriläinen, p. 040 5583 294.

Kiinalaisten 
lyhtyjen ilta 

keskiviikkona 
25.9. klo 18 
Huonesuon 

seurakuntakodilla. 

Tarjolla kiinalaisia 
maistiaisia. 

Luvassa musiikkia, 
syötävää,

 kädentaitoja ja 
kokemuksia 

Kiinasta.

ho ma 23.9. klo 
13, Hintan seura-

kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 

26.9. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Seurakuntakerho ti 24.9. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 26.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 26.9. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Lähetys
Piispankamari pe 20.9. klo 

11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.9. klo 18, Mylllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 25.9. klo 18, 
Helvi Maalismaan koti. Mu-
kana lähetystyön koordi-
naattori Ulla Mäkinen.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, muskarit ja nuorten ker-
hot.

Muut menot
Fransupiiri ti 24.9. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 25.9. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

”Onko tietokone kaveri vai vihollinen?” -yleisöluento 
ke 25.9. peruuntuu vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Syysleiri eläkeläisille 25.-26.9. peruuntuu eikä leiriin 
liittyvä luento toteudu, koska leirille ja luennolle ei ol-
lut riittävästi ilmoittautuneita.

katso
Oulujoen 

seurakunnan 
kirkkoherranvaali-

ilmoitus 
sivulta 12!
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Otto Elmeri 
Nurminen, Grete Julia Savo-
lainen, Eemi Robert Silvola.
Haukipudas: Janna Marjatta 
Manninen, Niklas Olavi Tiri-
nen, Aaro Uuno Alfred Päkki-
lä, Vanessa Inga Aurora Kor-
keakangas, Hilla Vilhelmii-
na Kalliopuska, Eero Alfred 
Jämsä, Tuisku Inari Lepinoja, 
Adele Ellen Elisabeth Parkki-
nen, Aaro Eelis Aleksanteri 
Hintikka.
karjasilta: Vilda Kaisa Ala-
lääkkölä, Hugo Alvar Anno-
la, Silja Sofia Haipus, Aini 
Aliisa Linnea Joronen, Lucas 
Elliot Kanniainen, Melvin Da-
niel Lehtola, Elli Martta Elina 
Majava, Juuli Johanna Ojala, 
Daniel Kelechi Partanen, Sa-
ra Anna Maria Pelkonen, Iina 
Sofia Pääkkönen, Jere Verne-
ri Salmela, Minea Lilja Alek-
sandra Viljala.
kiiminki: Nuutti Leonel Mai-
nio, Milla Nicola Immonen.
Oulujoki: Minttu Aino Justii-
na Karjala, Viljo Magnus Ti-
purtius Lapinlampi, Aaro Ot-
so Olavi Lehtinen, Kalle Kris-
tian Littow, Ilona Maria Kris-
tiina Nikkilä, Iisa Maria Kris-
tiina Oikarainen, Oliver Art-
turi Päkkilä, Aapeli Vilho Ee-
vertti Taskila.
Oulunsalo: Eevi Elea Luokka-
nen, Väinö Valtteri Veikkolai-
nen, Alma Elliida Pitkälä, Eea 
Avelia Turja, Nooa Edvin Kor-
kiakoski.

Tuira: Nina Tessa Carita Ait-
ta, Milja Kerttu Maaria Haa-
pasaari, Sofi Kia Bianca Han-
nuksela, Jussi Ilkka Elias Han-
nula, Eveliina Emma Hele-
na Haurinen, Miska Matias 
Heikkinen, Haana Hilda-Mi-
anna Hosionaho, Sanni Alek-
sandra Huttunen, Eva Alvi-
na Kärki, Arttu Aleksanteri 
Lamminaho, Jami Markus La-
pinkangas, Samuel Aleksan-
teri Mylly, Olavi Santeri Nie-
misalo, Juuso Eemeli Nättilä, 
Aili Maija Elina Siirtola, Jatta 
Karoliina Ujanen, Jonna Ma-
rianne Virkkunen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Heikki Eeme-
li Haikola ja Satu Maaria Hil-
tunen.
Haukipudas: Pertti Henrik 
Vedman ja Mervi Kristiina 
Heinikoski.
karjasilta: Ville-Kalle Arto 
Palo ja Anna-Mari Katariina 
Remes, Tarmo Paavali Mart-
tila ja Maiju Helena Paakkari, 
Jukka Pekka Petänen ja Eli-
na Inkeri Kettunen, Pasi Ta-
pani Järvelä ja Noora Josefii-
na Julkunen, Joonas Johan-
nes Pöyhtäri ja Maria Hanne-
le Jääskeläinen.

Oulujoki: Aki Johannes Kan-
gas ja Hanna Mari Kaikko-
nen, Matti Tapani Kemppai-
nen ja Laura Emilia Kemppai-
nen, Pasi Olavi Heikkinen ja 
Anna-Mari Pekkala, Markus 
Esko Petteri Kanniainen ja 
Enni Mirjami Sohlo, Kai Juha-
ni Oikarainen ja Sanna-Maria 
Emilia Helttunen, Tatu Pette-
ri Päkkilä ja Outi Annika Hei-
nikoski.
Tuira: Tommi Untamo Mäki-
nen ja Elina Mirjami Tihinen, 
Teppo Ilmari Malinen ja Suvi 
Johanna Vakkala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Terttu Kaa-
rina Ignatius 82, Reino Iisak-
ki Mäkitalo 85, Aili Tervo 86, 
Ensi Eliisa Saarela 89.
Haukipudas: Liisa Maria Kui-
vala 75, Lea Anneli Ervasti 62.
karjasilta: Kalevi Kauhanen 
84, Klaara Sylvia Annikki Kei-
nänen 87, Aukusti Ensio Kuk-
konen 87, Pauli Miikael Mur-
to 82, Anitta Elisabet Palo 52, 
Jani Tapani Possakka 36.
kiiminki: Seppo Ilmari Lau-
rila 81, Kalle Heikki Holap-
pa 69.
Tuira: Vieno Anna Aliina 
Huuskonen 93, Kalle Eeme-
li Kanerva 61, Raimo Juhani 
Kuosmonen 78, Pauli Ilmari 
Sipilä 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 22.9. klo 10, toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Eeva Maija Sorvari

Hartauselämä
Salonpään virsilaulupiiri ti 
24.9. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Puistolantie 2, Tapio Kor-
tesluoma.
Hartaus ke 25.9. klo 12.30, 
Caritas-talo. Jukka Joensuu. 
Hartaus ke 25.9. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.

Lapset ja lapsiperheet
repun perhekerho ti 24.9. 
klo 9.30–11, Kerhotila Rep-
pu. 
Salonpään perhekerho ti 
24.9. klo 9.30–11, Työväen-
talo / Kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 26.9. klo 9–10.30, 

Vattukujan kerhopiste. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 26.9. 
klo 11, Jukka Joensuu Toimi-
talo, Vattukuja 2. 

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 25.9. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäistenkuoro voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 25.9. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut: Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Muut menot
Herättäjäseurat su 22.9.2013 
klo 18.30 Kirkonkylän seura-
kuntakoti, Kirkkotie 13, Kem-
pele.
kirkonkylän ry:  Seurat to 
19.9. klo 13.30 Salonkarta-
nossa. Pienten raamattu-
luokat:  pe 20.9. klo 19  Ky-
läpuoli ja Keskikylä: Hintsa-
lalla, Luutakuja 4. Karhuo-
ja; Koskelalla Karhuojantie 
248, isojen raamattuluokka: 

Vuormalla, Pajukuja 2, klo 
18.30 miesten neliö ry, ”Voi-
mia kuntoilusta” Jukka Kol-
monen. Seurat su 22.9. klo 16 
Juhani Lepistö, Hannu Jaak-
kola. Lauluseurat ti 24.9. klo 
18.30 Matti Lääköllä, Paha-
järventie 56.
Salonpään ry:  Kodinilta la 
21.9. klo 18.

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Tiedustelut: 
Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

repun toimintaa syksyllä 2013

Varkkari alakoululaisille maanantaisin klo 13–15 
Repussa. Tarjolla pientä välipalaa ja hyvää seuraa!
Nuorten avoimet ovet maanantaisin klo 15–18 
Repussa. 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 
jatkajille, 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,

p. 044 1453 849.

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? 

rippikoulu 2014
rippikoulun ilmoittautumiskirje on lähetetty kaikille 
1999 syntyneille seurakunnan jäsenille viikolla 37. Jos 
et ole saanut kirjettä, ota yhteyttä Sanna Korhoseen, 
p. 044 7453 851.

rippikouluinfo 8.-luokkalaisille pidetään yläasteella 
23.9. klo 10. 

rippikouluihin ilmoittautuminen 27.9.–6.10.

sunnuntaina 17.11. klo 15.30 Oulunsalon kirkossa

Mitä musiikkia sinä haluaisit kuulla konsertissa?

Toiveitanne toteuttavat:
musiikkikerholaiset ja Uusi Ääni

Johanna Kiviharju, huilu
Raimo Paaso, laulu

Taru Pisto

Toiveet Taru Pistolle 10.10. mennessä 
p. 044 7453 849 (mieluiten tekstiviestillä) tai 
sähköpostilla osoitteeseen taru.pisto@evl.fi. 

Voit myös halutessasi kertoa, miksi 
toivot juuri kyseistä kappaletta.

w w w. sxc . hu /  P h i l i p  J a c k s o n

Oulun seudun papinpuolisot 
Kokoonnumme tiistaina 1.10. klo 18 Piispantaloon, 
os. Hallituskatu 3. Illan aikana mm. vanhustyön pas-
tori Markku Palosaari alustaa aiheesta: Musiikin mer-
kitys muistisairaan sielunhoidossa. 
Ilmoittautumiset 29.9. mennessä iltaisin 
Maija-Liisa Pikkaraiselle, p. 040 5301 837. 
Lämpimästi tervetuloa yhteiseen iltaamme.
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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 22.9. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 22.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 22.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avusta-
vat Harri Fagerholm, Pasi Ku-
rikka, Päivi Moilanen ja Sami 
Riipinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kanttorikvartet-
ti Pirjo Mäntyvaara, Anu Ar-
vola-Greus, Heikki Jämsä ja 
Tommi Hekkala. Hannu Oja-
lehdon lähtömessu, messun 
jälkeen juhlakahvit.
iltamessu su 22.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 25.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 25.9. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
raamattupiiri to 19.9. ja 
26.9. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 19.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja ra-
jakylän raamattupiiri pe 20.9. 
klo 13 Pateniemen kirkko. 
Oulun rauhanyhdistyksen 
kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 20.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
25.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka p. 040 5747 139. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat  to 26.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Diakonia
Pateniemen diakoniapiiri to 
19.9. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Mukana pasto-
ri Jukka Kolmonen ja diako-
ni Heli Mattila.
Työttömien ateria to 19.9. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. 
Työttömien ruokailu pe 
20.9. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-
paaehtoiset. Oulun kaupun-
gin työllisyyspalvelut esittäy-
tyvät. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen, p. 040 5747 
092.
Liikuntavammaisten kerho 
pe 20.9. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tervetuloa 
kerhoon. Mukana diakonia-
työntekijät Heidi Karvonen 
ja Päivi Moilanen.
Työttömien aamupala ma 
23.9. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. 

juttutupa ma 23.9. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel-
la ja aamupalalla kappelilla! 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
juttutupa ma 23.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 23.9. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Oulun kaupungin työlli-
syyspalveluinfo 24.9. ti klo 
14–16 Pyhän Luukkaan kap-
pelilla. Uusi palvelu sinulle 
työnhakuun. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupa-
la keskiviikkoisin klo 10–11 
Tuiran kirkko, seurakunta-
sali. Ateria ilmainen. Paikal-
la Sami Riipinen ja Paula Kyl-
lönen.
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. 

Lähetys
Puutyökerho ma 23.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
käsityökahvila ti 24.9. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan myös vastaan.

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.

Varhaisnuoret
Teetupa to 19.9. klo 14–16, 
Tuiran kirkko. Tule mukaan 
torstaisin 4.–6.-luokkalai-
sille tarkoitettuun teetupa-
toimintaan Tuiran kirkolle. 
Yhdessä tekemistä, jutuste-
lua, yhdessä olemista, tar-
jolla pieni välipala. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaajat San-
na Tervo, p. 040 7451 469 
tai Matti Ketola, p. 040 5747 
069. 

Nuoret
isoskoulutusleiri 2 pe–su 
20.–22.9. Luurinmutkan lei-
rikeskus, Utajärvi. Leiri Tui-
ran seurakunnan isoskoulu-
tettaville. Tämä on leiri nro 
2. Huom! Leirejä on kaksi, il-
moittaudu vain toiselle! Li-
sätietoja saat nuorisotyön-
ohjaaja Marja Maneliuksel-
ta, p. 040 5245 944.
Yökahvila pe 20.9. klo 20–
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23, Kaijonharjun nuokkari. 
Yökahvilat on kunnan nuo-
risotoimen kanssa yhdessä 
toteutettuja iltoja. Illat ovat  
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita ja tarkoitettu ylä-
asteikäisille nuorille. Illoissa 
tarjolla yleensä kahvia, tee-
tä ja jotain pientä purtavaa.
Lisätietoja: Anssi Putila, p. 
050 3408 982 tai anssi.puti-
la@evl.fi. 
Nuorten avarit ke 25.9. klo 
18–21, Tuiran kirkko, nuori-
sotila. Avoimet ovet eli avarit 
on yläaste- sekä lukioikäisil-
le nuorille tarkoitettu yhtei-
nen illanvietto. Avareissa on 
mahdollisuus pelailla, jutella 
tutustella uusiin ihmisiin tai 
vain oleskella. Paikalla on ai-
na kaksi täysi-ikäistä ohjaa-
jaa. Lisätietoja: Anssi Putila, 
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@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.
Eläkeläisten kerho ti 24.9. 
klo 14–15.30, Tuiran palve-
lukeskus. Ohjelmallinen päi-
vätuokio talossa ja sen lähi-
alueilla asuville eläkeläisil-
le. Hartauden pitää Pasi Ku-
rikka. 
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064. 
Osallistumme laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa Tuiran kirkon eläkeläis-
ten kerhoon entiset ja uudet 
kävijät. Kerhossa on hartaus 
ja kahvittelua, jutustelua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Mu-
kana diakonissa Aino-Liisa 
Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Lisätietoja: diako-
ni Sami Riipinen, p. 040 5747 
149.

Leirit ja retket
Ensileiri 1.–2.-luokkalaisil-
le la–su 12.–13.10. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus.
retki Seinäjoelle käsityö-
messuille pe–la  4.–5.10. 
Matkan hinta 145 €. Lisä-
tietoja  ja ilmoittautumiset 
23.9. mennessä:  www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 
172.

Kuorot ja kerhot
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
24.9. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa. 

raamattupiiri 
torstaina 19.9. ja 26.9. klo 12.30 Tuiran kirkossa. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen. Tervetuloa!

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. 040 5747 068 
ja Sanna Tervo, p. 040 7451 469. Sähköpostitse etuni-
mi.sukunimi@evl.fi. Tervetuloa!

kirkkoherra 
Hannu Ojalehdon eläkkeelle 
siirtymisen lähtömessu 
sunnuntaina 22.9. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messun jälkeen juhlakahvit.

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 20.9. klo 13–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa kerhoon. Mukana diakoniatyöntekijät 
Heidi Karvonen ja Päivi Moilanen.

Vauvakahvila 
maanantaina 23.9. klo 9.30–11 Tuiran kirkossa. 

Vauvakahvila on Tuiran alueen lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka, jossa vauvaperheillä on 
mahdollisuus tutustua ja viettää 
aikaa yhdessä. Vauvakahvilassa 
voi käydä oman aikataulun 
mukaan. Tapaamme 
kerran kuussa 
maanantaisin isossa 
srk-salissa. Käynti 
kirkon ovesta.

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! 

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

kirkkoherra Hannu Ojalehdon 
eläkkeelle siirtymisen kahvitilaisuus 
perjantaina 27.9. klo 12–15 Vanhassa pappilassa, 
Asemakatu 6. 
Tervehdyspuheenvuoroon ajanvaraukset Tuiran 
seurakunnan kirkkoherranvirastosta, p. (08) 5314 600.
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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. 
Virasto kiinni to 19.9.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Metsäkirkko su 22.9. klo 
14 Koppakodalla Tukki-
tien varressa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 

Messu su 22.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avus-
taa Jaakko Tuisku, diako-
ni Minna Sorvala, kantto-
ri Marjo Irjala. Lähetyspy-
hä. Lähetystilaisuus kirk-
kokahvien jälkeen salissa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 19.9. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
askeleet pe 20.9. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Herännäisseurat su 22.9. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Hovintien ulkoilupäivä ma 

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.

23.9. klo 13. Mukana palve-
luryhmäläiset.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 23.9. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 keskustan seurakun-
takodilla ja pe klo 15 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
kirkkokuoro ke 25.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Ystäväpalveluilta ke 25.9. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
25.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneiden harjoitukset 
to 26.9. klo 14.15 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 26.9. klo 12 Kokkokankaan 

Eläkeliiton kerho ti 24.9. klo 
11 srk-salissa. Kunniamerkki-
en jako, vieraana piirin edus-
taja.  
Viikoittaiset kerhot 
aamukahvila maanantaisin 

Sanajumalanpalvelus  
su 22.9. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palo-
vaara ja kanttorina Juha 
Pöykkö. 

Lasten päiväkerhot normaa-
listi, paitsi to 19.9. ei kerhoa! 
Lapsiparkki ke 25.9. klo 12–
14.30. Lapsiparkki on mak-
suton, mutta vaatii ilmoit-
tautumisen kullekin kerral-
le erikseen, p. 044 7750 601. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 25.9. klo 14.
kuoroharjoitukset ke 25.9. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Perhekerho alkaa to 26.9. 
klo 10. 
Pikkukirkko to 26.9. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki ja terve-
tuloa myös aikuiset!
Syyslaulujen ilta to 26.9. klo 
18 srk-talossa. Voit esittää 
etukäteen laulutoiveita Mai-
lille, p. 044 7750 603.
Ystävyyden talo pe 27.9. klo 
10 srk-talossa. 
Sotku: Sählyä liikuntahallil-
la yli 30-vuotiaille perjantai-
sin klo 19–21. Lisätietoa Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Naisten retki Kokkolaan 
ja Lohtajalle Ohtakariin la 
12.10. Lähtö Lumijoen srk-ta-
lolta klo 7 ja paluu takaisin n. 
klo 18. Tutustumme Kokko-
lan Kaarlelan keskiaikaiseen 
kivikirkkoon sekä Ohtaka-
rin ”saareen”. Paluumatkalla 
pysähdymme Kalajoella Iso-
pahkalan keramiikkapajalla. 

Retken hinta 15 € (sis. mat-
kan, ruuan sekä päiväkahvin 
Ohtakarissa). Ilmoittautumi-
set virastoon, p. 044 7750 
600 viimeistään ma 30.9.
Läheisensä menettänei-
den ilta to 3.10. klo 18 Kem-
peleen Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ks. Kempeleen 
srk:n ilmoitukset. Ilmoittau-
du viim. ti 24.9. Marjolle, p. 
045 6381 973.
Osallistumme lokakuussa 
joulun lapsi 2013 -keräyk-
seen tekemällä joululahjoja 
Romanian ja Moldovan köy-
himmille lapsille. Uudet vil-
lasukat, lapaset, pipot, pai-
dat, saippuat, hammashar-
jat, pehmolelut, koulutar-
vikkeet ym. ovat niissä tar-
peen. Lahjalaatikoita, ohjei-
ta ja lisätietoja Marjolta,  p. 
045 6381 973. 
rauhanyhdistys: Pe 20.9. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Pikkarainen ja 7.–8.-lk 
P&A Aspegren. La 21.9. klo 
18 grilli-ilta Ry:llä. Su 22.9. 
klo 12 pyhäkoulu I P&J Jus-
sila II Holmi III Hyry ja klo 
15.30 hartaus Lumilyhdyssä. 
Ma 23.9. klo 10 puuroker-
ho H&H Töllillä. Päiväkerho 
ry:llä klo 17–18.30 ma, ti ja 
ke. Ke 25.9. klo 19 ompelu-
seurat Takkulalla.
kastettu: Elja August Ala-
kärppä, Samuli Eeli Mikael 
Suutari, Julia Katariina Mä-
kitalo ja Lemmy Lauri Ilma-
ri Heikura.
kuollut: Laura Marjatta Ke-
rola-Martinkauppi 84.

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.

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.

kirpputoripäivä
lauantaina 21.9. klo 10–14 
Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Kahvilassa myynnissä 
pientä syötävää. Kaikis-
sa ostoksissa käteismak-
su. Tervetuloa!

Sururyhmä 
alkaa torstaina 10.10. klo 
18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Sururyh-
mä on vertaistukiryhmä, 
jossa voi käydä läpi omaa 
surua luottamuksellisesti 
muiden menetyksen ko-
keneiden kanssa. Ryhmä 
kokoontuu kuusi kertaa 
torstaisin 14.11. saakka. 
Sururyhmän vetäjinä toi-
mivat kappalainen Tee-
mu Riihimäki ja diako-
ni Jaana Helisten-Heik-
kilä. Ilmoittautumiset 
7.10. mennessä Jaanalle, 
p. 040 7790 368.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 22.9. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Illan aiheena Kristityn vapaus. Puhujina Oulun hiippa-
kunnan lähetyssihteeri Matti Laurila ja seurakuntapas-
tori Juha Maalismaa. Musiikki Versot. Illan lopussa ru-
kouspalvelu.

srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 26.9. klo 12 Kirkon-
kylän 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. 

Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 20.9. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Raamis 
ke 25.9. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa.
kastetut: Manu Jussi Taa-
vetti Karvonen, Elle Aurora 
Kantola, Oona Kaarina Jun-
tunen, Lotta Annikki Holap-
pa, Elli Maria Helmiina Moi-
lanen, Ilona Joanna Marian-
ne Kalliopuska.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Myyjäiset ry:llä pe 20.9. 
alkaen ruokailulla klo 17, 
myyjäiset klo 18. Pyhäkoulut 
su 22.9. klo 12 Paituri: Pulk-
kinen, Pulkkisentie 15 Lin-
nakangas: Karsikas, Harjutie 
21 Keskusta-Ollila: Hintsala, 
Leilitie 4 Sarkkiranta, Santa-
mäki: Lampela, Kuovikuja 2 
Kokkokangas-Haapamaa: Sa-
vela, Keinäsentie 29 A. POO-
KI seurat su 22.9. klo 17 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.9. klo 19, 
Miinanpolku 1. Seurat su 
22.9. klo 16 ry:llä.

klo 9–10.30 nuorisotila Luu-
kulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 kirkon kerhotilassa. 
Päiväpiiri keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 palvelukoti 
Saarenkartanossa.
kaikenikäisten kaveriker-
ho torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.
kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla. 

Syyspäiväntasaus vie kirkon metsään:

Metsäkirkko 
Koppakodalla Tukkitien varressa su 22.9. klo 14. 

Kahvia, pullaa ja makkaraa 
Tasaus-keräyksen hyväksi.
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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

Sanajumalanpalvelus 
su 22.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java. Päivärippikoululai-
set osallistuvat jumalan-
palvelukseen.

Hartaus to 19.9. klo 14 Puha-
kantien palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 19.9. klo 
19 Marita Saukkosella, Vilja-
tie 3 A, Jouni Heikkinen.
Ompeluseurat  ti 24.9. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Ompeluseurat ovat 
kaikille avoimet ja ”tuotok-
set” menevät lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi. Tule mu-
kaan iloiseen ompeluseura-
joukkoon!
Hartaus ti 24.9. klo 15 ryh-
mäkodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
keskipäivänkerho ke 25.9. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Vieraana Nuorten ystävien 
koulun rehtori Johanna Nie-
mi. Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
25.9. klo 15 Rantakodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
rukouspiiri ke 25.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus to 26.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Eronnut? Tule eroryhmään 
saamaan ja antamaan ver-
taistukea. Kempeleen seu-
rakunnassa alkaa rovastikun-

nallinen eroryhmä ti 8.10. klo 
18. Ryhmä kokoontuu kym-
menen kertaa, ohjaajina Ai-
no ja Heikki Kaikkonen. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
viim. 27.9. Heikki Kaikkosel-
le, p. 040 8431 798.
Läheisensä menettänei-
den ilta to 3.10. klo 18 Kem-
peleen Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa, Kissa-
ojantie 12. Tarkempi kuvaus 
Kempeleen seurakunnan il-
moituksissa. Ilmoittautumi-
nen 24.9. mennessä Hannal-
le, p. 040 5470 784.
kuorot: Ke 25.9. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot srk-talossa tiistaisin 
klo 9.30–11.30,  Päivärinteen 
srk-salissa tiistaisin klo 10–12 
ja keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30, Kylmälänkylän kappe-
lissa keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 sekä Laitasaaren ruko-
ushuoneella torstaisin klo 
10–12. 

Messu su 22.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Aino 
Pieskä.

VaLas-ryhmä (vanhempi-lap-
si) Tiistaisin klo 10–12 Tupok-
sen Vanamon olohuoneessa.
Gospel Gym tiistaisin klo 
18.30–19.30 Tupoksen Vana-
mosalissa.
Perhekerho ti 24.9. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla, Tiina 
Saukkoriipi-Haapala laulat-
taa.
Perhekerho ke 25.9. klo 
9.30–11 Vanamossa.
Siioninvirsiseurat ti 24.9. klo 
18 Limingan Luontokeskuk-
sessa, Rantakurvi 6.
Tähdet-kuoro ke 25.9. klo 17 
Seurakuntatalolla. 
Porina- ja kahvihetki ma 
23.9. klo 13–14  Jussilassa, 
mukana diakonissa Sinikka.
Läheisensä menettäneiden 
ilta to 3.10. klo 18 Kempeleen 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Kissaojantie 12. 
Tarkempi kuvaus Kempeleen 
seurakunnan ilmoituksessa. 
Ilmoittautuminen 24.9. men-
nessä, p. 044 7521 226 / Ilmo-
nen.

Partio: Partionohjaaja Mark-
ku Korhonen lomalla syys-
kuun ajan. Päivystys partio-
toimistossa keskiviikkona 
18.9. klo 14–16. Rover-retki 
20.–22.9 Hossassa v. 2000 ja 
aiemmin syntyneille, Lisäinfo 
netissä. Päivystys partiotoi-
mistossa keskiviikkona 25.9. 
klo 14–16. Alatemmeksen 
toiminta käynnistyy 1.10. 17–
18.30 Liisanlinnassa.  Tulossa 
Karhunkaato 27.–28.9 ja seik-
kailijaleiri 27.–29.9. Varmista 
ajantasaiset tapahtumatie-
dot nettisivuilta www.niit-
tykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 20.9 klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 21.9 klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 22.9 klo 11.30 
ja seurat klo 16 ja 17.30 ry:llä. 
Varttuneiden kerho to 26.9 
klo 12 ry:llä.

Hei Sinä 
laulava nuori!

Tule mukaan Limingan 
seurakunnan 

Celeste-nuorisokuoroon! 
Kuoro on tarkoitettu 

yläasteikäisille 
ja sitä vanhemmille. 
Kuoro harjoittelee 
Limingan kirkossa 

keskiviikkoisin klo 17–18. 
Kuoroa johtaa kanttori 

Hanna Korri, 
p. 044 7521 242. 

Tervetuloa mukaan 
laulamaan!

Tupoksen Va-
namosalissa 
tiistaisin klo 
18.30–19.30

Gospelgym on jumppa, 
jossa lämmittely- ja li-
hashuolto-osuudet vuo-
rottelevat gospelhittien 
tahdittamana.

TERVETULOA!
Ohjaajana Riitta Lielahti

Varmista partiolaisten ajantasaiset tapahtumatiedot nettisivuilta

www.niittykarpat.fi

kastettu: Eelis Joonatan 
Heikkinen ja Alina 
Katariina Mäkäräinen.
Vihitty: Jukka-Pekka 
Salo ja Eeva Annastiina 
Andelin.
kuollut: Ritva Inkeri 
Karjala 66.

Nuoret/ rippikoulut: To 19.9. 
klo 17–18.30 rippikoululais-
ten nuortenilta Päivärinteen 
srk-salissa. La 21.9. klo 10–15 
päivärippikoulun oppitun-
nit srk-talossa ja osallistumi-
nen jumalanpalvelukseen su 
22.9. klo 10. Yökahvila Va-
lopilikku la 21.9. klo 19–24  
Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ti 
24.9. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 19.9. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Aili ja Hei-
mo Tihisellä ja Ulla ja Antti 
Jokitalolla. Pe 20.9. klo 18.30 
sisarilta Laitasaaren ry:llä. La 
21.9. klo 19 raamattuluokka-
iltakylät: 4.–6.-lk J. Jokitalol-
la ja 7.–8.-lk Kajavalla. Klo 
19 nuortenilta Louhisalmel-
la. Su 22.9. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä - Anttila Här-
könen, Korivaara Alasaare-
la, Pälli Löppönen, Suoky-
lä O. Keränen. Klo 14 seurat 

Sururyhmä läheisensä menettäneille 
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tun-
teita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen 
kuolema on kussakin herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viisi kertaa alkaen maanantaina 
14.10. klo  18 Tyrnävän seurakuntatalolla. Tarkoitus 
on kokoontua vuoroin Muhoksella ja Tyrnävällä. Seu-
raavat 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. 

kastettu: Ellen Helga 
Irene Tabell, Ilona Isa-
bella Launonen. 

Toivevirsi-ilta 
tiistaina 1.10. klo 19 seurakuntatalolla.
Tule toivomaan ja laulamaan omia lempivirsiäsi.
Kahvitarjoilu.

S a nna K r o o k

Postimerkeillä tukea lähetystyölle
Suomen Lähetysseura ottaa vastaan vanhoja postimerk-
kejä, kortteja ja rahoja. Lähetystalolla Helsingin keskus-
tassa pidetään noin 2–3 postimerkki- ja rahahuutokaup-
paa vuodessa. Alan asiantuntija toimii huutokauppojen 
meklarina. Huutokauppojen tuotot käytetään muun mu-
assa evankeliumin levittämiseen, terveydenhuoltoon ja 
opetustyöhön sekä kaivojen rakentamiseen Lähetysseu-
ran ulkomaisilla työalueilla.
Toimi postimerkkien kanssa näin:
•	 jätä	merkin	ympärille	taustaa	noin	sentin	verran																															
 Ulkomailta tulleet kirjeet jätetään leikkaamatta –  

uudetkin kirjeet.
Toimi postikorttien kanssa näin:
•	 ennen	Helsingin	 olympialaisia	 (1952)	 leimatut	 kortit	

ovat hyvin arvokkaita 
•	 tuo	kortit	kokonaisina	
•	 ostajat	ovat	kiinnostuneita	erityisesti	eri	paikkakuntien	

ja tunnettujen tekijöiden (esim. Wendelin ja Pitkäran-
ta) postikorteista 

•	 Kirjoittamattomia	kortteja	eli	puhtaita	otamme	mielel-
lämme vastaan.

Mistään postikorteista ei leikata lainkaan merkkejä pois. 
Kortin ostajia ei kiinnosta, mitä kortissa lukee, vaan kor-
tin kuva ja sen siisteys. 
Postimerkkisi voit tuoda seurakunnan kirkkoherranviras-
toon, taloustoimistoon tai lähetyssihteerille. 
Tiedustelut:  Anja Hämäläinen,  p. 040 5629 131.
Kiitos kaikille postimerkkikeräykseen osallistuneille!

terveyskeskuksessa ja klo 17 
seurat kirkossa, kirkkokahvit 
ry:llä. Ma 23.9. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 20.9. klo 18.30 Mu-
hoksen kanssa yhteinen si-
sarilta ry:llä. Klo 19 pienten 
raamattuluokka Karhumaa. 
La 21.9. klo 10 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 isojen raamat-
tuluokka Kajava ja nuortenil-

ta Louhisalmi. Su 22.9. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Honko-
nen, Laitasaari Ervasti, Huo-
vila Korkala. Klo 17 seurat 
kirkossa ja kirkkokahvit Mu-
hoksen ry:llä.

Maistuukohan makkara paremmalle kirkkoherran paistamana? 
Syyskuun alussa pidetyssä Kirkonmäellä -tapahtumassa Kirkkoherra 
Ilkka Tornberg ja emäntä Sirkka Puusaari tarjoilivat ilmaiset makkarat 
tapahtumaan osallistuneille.
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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 
22.9. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Aino Jun-
tunen. Gideonien vierailu.
Messu su 22.9. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Aino Juntunen.

Hartaus pe 20.9. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sellä.
Hartaus ke 25.9. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Nuttupiiriläiset nuttuile-
vat taas srk-talon takkahuo-
neessa ainakin kaksi tuntia 
to 26.9. klo 17. Kahvia, turi-
naa ja puikkojen surinaa tie-
dossa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
aamukammaria ei ole 25.9.
kuorot: Kirkkokuoro kes-
kiviikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään ke 25.9. klo 18 Tyr-

Messu su 22.9. klo 10 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä. Maa-
seutuväen kirkkopyhä. 
Ruokailu ja ohjelmaa srk-
kodissa. 
Messu su 22.9. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Litur-
gia Merja Jyrkkä, saarna 
Anna-Liisa Valtavaara. 
Kanttorina Arja Leino-
nen. Avustaa kappelikuo-
ro, Maritta Salmela, Sirk-
ku Palola ja Mervi Karttu-
nen. Naistenpäivä, katso 
erillinen ilmoitus. 
Messu su 22.9. klo 13 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Arja Leinonen.
Messu su 22.9. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.

kastetut: Alina Saimi 
Olivia Kangas (Pyhäntä), 
Naomi Anna Emilia Lustig 
(Pyhäntä).
Vihityt: Eero Johannes Koi-
vukangas ja Minna Hanne-
le Hiltunen (Pulkkila).

nävän srk-talolla Kokouk-
sen asialuettelo on yleises-
ti nähtävillä khranvirastos-
sa 18.–25.9. Kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja muutok-
senhakuohjeineen on ylei-
sesti nähtävillä khranviras-
tossa viraston aukioloaikoi-
na 28.9.–28.10.
konsertti pe 27.9. klo 19 Tyr-
nävän kirkossa. Arja Koriseva 
laulu ja Jouni Somero piano. 
Vapaa pääsy.
Nuortenilta to 19.9. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 20.9. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
kerhonohjaajien koulutus 
la 21.9. klo 10–18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Nuorten liikuntavuoro pe 
27.9. klo 15–16 Kuulammen 
koululla. Yläkouluikäisil-
le suunnattu liikuntavuoro. 
Osallistujat päättävät liikun-
talajin.
Oletko murrosikäisen lap-
sen ”kamala” äiti? Tervetu-
loa kahvittelemaan ja pohti-
maan muiden samanlaisten 
kanssa äitiyden ihanuutta ja 
kamaluutta kahden viikon 
välein, 10 krt kokoontuvassa 
ryhmässä. Tule ja tuo naapu-

rin kamala äiti mukanasi. Ryh-
mään mahtuu 10 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta. Ryh-
mä aloittaa 2.10. klo 17.30–19 
osoitteessa Vanha paloasema 
2. krs. Kunnankuja 4, Tyrnävä. 
Lisää tietoa: perhetyöntekijä 
Hanna Martikainen, p. 044 
497 1073 diakoni Salme Kin-
nunen, p. 044 7372 631, ilm. 
25.9. mennessä Hannalle.
Eronnut? Tule eroryhmään 
saamaan ja antamaan ver-
taistukea. Eroryhmä ko-
koontuu kymmenen kertaa 
Kokkokankaan seurakunta-
talolla, Kissaojantie 12. En-
simmäinen kokoontuminen 
on ti 8.10. klo 18–19.30. Ryh-
mään otetaan 6–10 osallistu-
jaa. Ryhmän vetäjinä toimi-
vat Aino ja Heikki Kaikko-
nen. Lisätietoja ja ilm. Hei-
kille viimeistään 27.9. men-
nessä p. 040 843 1798. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 19.9. klo 19 
Töllillä Samettitie 9 a. Seurat 
su 22.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.9. klo 19 
Miinanpolku 1. Seurat su 
22.9. klo 16 ry:llä.

Siioninvirsiseurat 19.9. klo 
19 Väinölässä, Matti Nuorala. 
Ompeluseurat pe 20.9. klo 
19 Kestilän ry:llä.
raamattuluokka pe 20.9. 
klo 19, nuortenilta la 21.9. 
klo 19.30 ja pyhäkoulu su 
22.9. klo 12 Pulkkilan ry:llä. 
Hartaus su 22.9. klo 13 Nes-
torissa. 
Seurat su 22.9. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 22.9. klo 12.30 ja 
18.30 Mankilan rukoushuo-
neella (Niilo Nissilä ja Hu-
go Hintsala), klo 16 Pyhän-
nän ry:llä ja klo 19 Pulkkilan 
ry:llä. 

sa Kekkoseen, p. 044 5181 131.  
Päiväkerhot: Ti klo 10 sekä 
to klo 10 ja klo 13 Nuppulas-
sa. To klo 10 Kestilän kerho-
kodissa. Pe klo 10 Pulkkilan ja 
pe klo 10 Pyhännän srk-talon 
kerhohuoneessa. 
Perhekerhot: ma 23.9. klo 10 
Piippolan ja Rantsilan sekä ti 
24.9. klo 10 Pyhännän srk-ta-
lossa, ke 25.9. klo 10 Kestilän 
kerhokodissa 
Varhaisnuoret: ma klo 15.30 
tyttökerho Nuppulassa. Ti klo 
14.30 Pyhännän srk-talon ker-
hohuoneessa ja klo 15 Hovin 
koululla. Ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa. To 3.10. klo 
13.30 Kestilän kerhokodis-
sa, to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla ja klo 15.30 poi-
kakerho Nuppulassa. Pe 4.10. 
klo 13.30 Pulkkilan srk-talon 
kerhohuoneessa.
rippikouluun ilmoittautu-
minen osoitteessa www.sii-
kalatvanseurakunta.fi.

Sururyhmä 
läheisensä menettäneille 
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, 
kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema on 
kussakin herättänyt. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa alka-
en maanantaina 14.10. klo  18 Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Tarkoitus on kokoontua vuoroin Muhoksella ja Tyrnä-
vällä. Seuraavat kokoontumiset ovat 30.10., 7.11., 13.11., ja 
21.11. Vetäjinä toimivat Tyrnävän kirkkoherra Timo Liika-
nen 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 tyrnäväläiset urkurit 
Aino Juntunen, Heikki Lumiaho ja Timo Liikanen. 

Ohjelmassa barokin ja romantiikan ajan urkumusiikkia.

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. Reitin 
varrella mehupiste. Murron koululla buffet avoinna. Myy-
tävänä pientä purtavaa ja juotavaa. Buffetin tuotto Tasa-
uksen hyväksi. Tule ja tuo ystävät ja naapurit mukanasi!

Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 3.10. klo 18 Kempeleessä Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Tarkempi ohjelma Kempeleen seu-
rakunnan ilmoituksissa. Ilmoittautumiset 24.9. mennes-
sä Riitta Pesoselle p. 044 7372 630.

Sylintäytenä elämä -konsertti 
sunnuntaina 22.9. klo 15 Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Henna-Leena Isokäännän musiikkia lastenlauluista lau-
luryhmäsovituksiin. Musisoimassa Henna-Leena per-
heineen ja ystävineen. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
2 €. Tuotto lahjoitetaan Suomen Luterilaiselle Evanke-
liumiyhdistykselle. Konsertin jälkeen kahvit.

Tyrnävän seurakunnan 
Facebook-sivut on avattu 
käy tykkäämässä sivuja: Tyrnävän seurakunta, 
Tyrnävän nuoriseurakunta ja Tyrnävän lastenohjaajat.

kastettu: Peetu Oska-
ri Hertteli, Siina Evelia 
Kokkonen, Veeti Heikki 
Johannes Moilanen, Saa-
ra Helena Annikki Pöy-
kiö, Emmi Ilona Vihelä.
kuollut: Eila Maria Mälli-
nen 88, Terttu Elina Djerf 
s. Kitinprami 83.

Piirustuskilpailu!
Millainen on Sinun suojelusenkelisi? Ikuista se paperille!
Liitä mukaan nimesi ja ikäsi. Palautukset mikkelinpäivän 

perhekirkkoon 29.9. klo 10 Pyhännälle tai Rantsilaan.

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
perjantaina 27.9. alkaen 
klo 9. Kahvi- ja hernekeit-
totarjoilu srk-taloissa, Piip-
polassa hautausmaalla. 

Lankapiiri ma 23.9. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Herättäjän seurat ti 24.9. klo 
19 Rantsilan srk-talossa, Ulla 
Säilä ja Merja Jyrkkä. 
Syöpäkerho ke 25.9. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa
kirkkovaltuusto ke 25.9. klo 
18 Pyhännän srk-talossa.
Lauluseurat ke 25.9. klo 
18.30 Koskelolla Pyhännällä. 
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 26.9. klo 11 Maria Leena 
ja Matti Kemppaisella. 
Ehtoollishartaus pe 27.9. klo 
14 Pohjantähdessä.
Naistenpiiri pe 27.9. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
isoskoulutus la 28.9. klo 10– 
16 Pulkkilan srk-talossa.
kuorotoiminta: Nuorisokuo-
ro ke klo 17, veteraanikuo-
ro to klo 12 ja lapsikuoro to 
klo 17 Pyhännän srk-talossa. 
Stellat ke klo 17 Rantsilan ja 
to klo 15 Pulkkilan srk-talos-
sa. Veteraanikuoro ke 25.9. 
klo 11 ja kappelikuoro to klo 
19 Rantsilan srk-talossa. Kirk-
kokuoro ke 25.9. klo 18 Kes-
tilän ja to 26.9. klo 16 Pulk-
kilan srk-talossa. Veteraani-
en lauluryhmä to 26.9. klo 11 
Piippolan srk- kodissa. Käsi-
kellokuoro ke 25.9. klo 9.30 
Pulkkilan srk-talossa.
Seurakuntakerho ti 24.9. klo 
12 Väinölässä, ke 25.9. klo 
12 Pyhännän, to 26.9. klo 13 
Rantsilan ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.  Rantsi-
lan kerhoon kyytiä tarvitse-
vat yhteys diakonissa Eeva-Lii-
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Yksi vaikuttavimmista 
1900-luvun horrossaar-
naajista oli vuonna 1871 
syntynyt Helena Kont-

tinen. Konttinen uskoi olevansa 
Johannesta seuraava profeetta ja 
saavansa suoraa tietoa Jumalal-
ta. Konttisen aikaansaamaa he-
rätystä kutsutaan uukuniemeläi-
seksi herätysliikkeeksi. 

Helena Konttinen os. Eronen, 
köyhän viljelijäperheen tyttö, läh-
ti kodistaan lastenhoitajaksi Uu-
kuniemen naapuripitäjään Jaak-
kimaan. 

Vaikkei Konttinen ollut saa-
nut hengellistä kasvatusta koto-
naan asuessaan, hän hakeutui le-
stadiolaisten seuroihin jo lapsena. 

Uusi isäntäväki kielsi Helenaa 
käymästä seuroissa, jolloin tyt-
tö lähti määrätietoisesti talosta.  
1800-luvun palkollinen vaihtoi-
kin vielä usein palveluspaikkaa. 

konttinen paljasti horros-
tilassa ihmisten rikoksia
Ensimmäisen rakkautensa kuol-
tua meni Helena naimisiin köy-
hän Matti Konttisen kanssa. 
Miehen mukana tulivat myös sai-
ras anoppi ja seitsemän lasta. Sy-
västi uskonnollinen perhe sai vie-
lä neljä omaa lasta. 

Elämä oli kovaa: Helena työs-
kenteli myös öisin kehräten ja ku-
toen kangasta.

Monilapsisen perheen köyhäl-
le äidille Helena Konttiselle vuo-
si 1905 oli merkittävä. Konttinen 
aloitti tuolloin horrossaarnaami-
sen. 

Ennen ensimmäistä horrospu-
hettaan oli Konttinen pyytänyt 
Jumalaa viemään hänet oikealle 
tielle. Hänelle olivat ilmestyneet 
Jeesus sekä kaksi enkeliä, jotka 
näyttivät naiselle elämänkirjaa. 

Kirjaan oli kirjoitettu asioita 

NAISET HERÄTYSLIIKKEIDEN JOHDOSSA

Sarja esittelee Suomen herätysliikkeiden historian merkittävimpiä 
naisia. Kolmannessa osassa esitellään Helena Konttinen – ”Karjalan 
profeetta”, jonka opetukset vaikuttavat edelleen suomalaissa 
herätysliikkeissä.

Helena Konttinen  
               –Karjalan profeetta

eri ihmisten elämistä. Horrosti-
lassa Konttinen saarnasikin läsnä 
olleiden ihmisten salattuja asioi-
ta, paljastaen esimerkiksi heidän 
rikoksiaan. Konttinen saarna-
si parannusta korostaen kuiten-
kin myös Jeesuksen armoa syn-
tistä kohtaan.

Vuonna 1907 Konttisen koti-
paikaksi muodostui lopulta Uu-
kuniemi ja pian herätys koski jo-
kaista Uukuniemen kylää. 

Helena Konttinen

Tämä oli vasta alkua herätyk-
selle, josta myöhemmin laajeni 
herätysliike, jonka piiristä läh-
ti aina uusia puhujia viemään 
eteenpäin Konttisen sanomaa.

Ennustuksessa vainoja, 
sotaa, nälänhätää ja rutto
Karjalan naisprofeetta antoi hor-
rospuheissaan käytännön ohjeita 
elämän ongelmatilanteisiin, ku-
ten sairauksiin. Hänen saarnansa 
sisälsivät profeetallista julistusta, 
paljastuksia ja opetuksia. 

Konttinen selitti myös Raa-
mattua. Helena sai suoria käsky-
jä Jumalalta, kuten käskyn lähteä 
Suomen toiselle puolelle selvittä-
mään asioita. Kun Konttinen sai 
horrostilassa tiedon Amerikassa 
olevasta miehestä, joka harjoitti 
syntiä, palasi Amerikkaan muut-
tanut suomalaismies Uukunie-
melle Konttista tapaamaan.

Konttinen vaipui horrostilaan 
parhaimmillaan lähes päivittäin. 
Kokouspaikat olivat täynnä kuu-
lijoita. 

Horroksessa Konttinen ennus-
ti, että Jeesuksen toinen tulemi-
nen tapahtuisi kymmenen vuo-
den kuluessa vuodesta 1915. Tätä 

ennen kristityt näkisivät nälkää, 
kokisivat vainoja, sotaa ja kui-
vuutta. Myös ankara rutto koh-
taisi tosiuskovat. 

Konttinen itse kuoli 1916. Uu-
kuniemelle Parikanniemeen oli 
edellisvuotena perustettu herä-
tyksen vanavedessä orpokoti ja 
vuonna 1917 perustettiin Pari-
kanniemen orpokodin kannatus-
yhdistys. Liike ei hiipunut Kontti-
sen mukana, päinvastoin.

Rovasti K.K. Sarlin keräsi 
Konttisen hengelliset kokemuk-
sen kirjaksi ja Sarlinin teos onkin 
saanut aikaan herätyksiä myös 
Konttisen jälkeen. Konttisen pe-
rintöä jatkaa edelleen Mikkelis-
sä sijaitseva Parikanniemisäätiö.

LiiSA LouHELA

Aiheesta lisää:  Sarlin, K. K., 
Eräs meidän ajan profeetta: 
Helena Konttisen elämä, toiminta 
ja julistus (Ensimmäinen painos 
1916. Suomen Lähetysseura, 
9. uud. p. Helsinki 1961.) 

Seurakunnat mukana Oulun 
ensimmäisillä Seniorimessuilla 

Oulun ev.lut. seurakun-
nat ovat mukana Ou-
luhallissa 21.–22.9. klo 
9–17 järjestettävillä Se-

niorimessuilla. Messupisteel-
lä on tarjolla tietoa senioreita 
koskettavista asioista sekä koh-
taamisen ja hiljentymisen paik-
ka seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. 

Lisäksi annetaan muun mu-
assa opastusta seurakuntien 
verkkosivujen käyttöön ja esitel-

lään Virtuaalikirkko-palvelua.
Oulun ev.lut. seurakuntien 

messuosastolla on hiljentymis-
tila, jossa voi istahtaa hetkeksi 
yksin ja halutessaan käydä luot-
tamuksellista, sielunhoidollista 
keskustelua diakoniatyöntekijän 
tai papin kanssa.

– Lisäksi on mahdollisuus 
päästä kokeilemaan esimerkiksi 
Virtuaalikirkko-palvelua, jossa 
pääsee seuraamaan jumalanpal-
veluksia verkossa. Tämä on hy-

vä vinkki myös vanhusten pal-
veluyksiköihin, Karjasillan seu-
rakunnan vanhustyön diakonis-
sa Asta Leinonen sanoo.

Ensimmäistä kertaa Oulussa 
järjestettävät Seniorimessut pitää 
sisällään muun muassa sosiaali- 
ja terveyspalveluihin sekä hyvin-
vointiin, matkailuun ja kulttuu-
riin kuuluvia kokonaisuuksia. 
Tarkempaa tietoa messuista os-
oitteesta www.pohjois-suomen-
messut.fi/seniorimessut13/.

Kristillisen rockin pioneeri
Exit konsertoi Oulussa

Suomalaisen kristilli-
sen rockin pioneeriyhtye 
Exit konsertoi Oulussa 21. 
syyskuuta. Viime vuonna 

25-vuotista taivaltaan juhlineen 
yhtyeen konsertti alkaa Pohjan-
kartanossa kello 20.

Exitin perusti vuonna 1987 
joukko muusikoita, jotka olivat 
tahoillaan toimineet jo pidem-
pään gospelin parissa. Aloittaes-
saan Exit oli ensimmäisten suo-
malaisyhtyeiden joukossa yhdis-
tämässä rockmusiikin ja kristil-
lisen sanoman. 

Pekka Simojoen luotsaama 
Exit on vuosien kuluessa tehnyt 

reilut 900 konserttia ja konsertoi-
nut Suomen lisäksi monissa Eu-
roopan maissa. Yhtyeen levyjä on 
myyty lähes 100 000 kappaletta. 
Viime vuonna Radio Dein kuun-
telijat valitsivat Pekka Simojoen 
Suomen parhaaksi gospelartisti-
ksi,  Exit saavutti kakkossijan.

Alkuperäisjäsenistä Exitissä 
ovat jäljellä Pekka Simojoki (lau-
lu), Matti Puttonen (laulu ja kos-
kettimet) ja Timo Luoto (rum-
mut). Muut yhtyeen jäsenet ovat 
Jari Levy (laulu ja koskettimet), 
Markku Perttilä (laulu ja kita-
ra), Jarkko Jouppi (kitara) ja Ti-
mo Jouppi (basso).

Kirkon Ulkomaanavun 
toiminnanjohtaja Ant-
ti Pentikäinen on ve-
donnut suomalaisten 

omaantuntoon Syyrian sodan 
uhrien auttamiseksi. 

Oulun NNKY tekee hyvän 
tekemisestä helppoa: NNKY:llä 
tarjoillaan syys–lokakuun ajan 
joka perjantaiaamu puuroaami-
ainen, jonka hinta, kolme euroa, 
menee lyhentämättömänä Kir-
kon Ulkomaanavun kautta Syy-
rian pakolaisten avustamiseen.

Puuroaamiaista tarjoillaan 

Isokatu 15:ssä perjantaista 20.9. 
alkaen.

Puuroaamiaista voi nauttia 
kello 7.30–10. Tarjolla on puu-
ro, leipä ja kahvi. Puuroaamiai-
sen hinta on kolme euroa. Leipä 
ja kahvi maksavat kaksi euroa 
Pelkän kahvin saa eurolla. Kah-
vin voi ottaa halutessaan myös 
mukaan.

– Yksinkertainen puuroaa-
miainen on tarjolla jo ennen 
kahdeksaa siksi, että sen ehti-
sivät syömään töihinsä kiiruh-
tavat. 

– Puuro on kuumana kym-
meneen saakka, jotta paikalle 
ehtivät myös ne, joiden ei tar-
vitse  kulkea aamuruuhkassa, 
sanoo Oulun NNKY:n toimin-
nanohjaaja Riitta Hirvonen.

Puuroaamiaiselle kaupungin 
keskustaan voi sopia myös var-
haiset treffit ystävän tai työtove-
rin kanssa, Hirvonen vinkkaa.

Puuroaamiaiset jatkuvat lo-
kakuun jälkeenkin, mutta mar-
raskuusta alkaen avustuskohde 
vaihtuu.

Puuroaamiaisella annat helposti 
apua Syyrian pakolaisille


